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IN TOATE COOPERATIVELE AGRICOLE

DIN JUDEȚUL IALOMIȚA SE APLICĂ:

ACORDUL
GLOBAL

cu plata in bani
CE ARGUMENTE l-AU DETERMINAT PE ȚĂRANII 

COOPERATORI SĂ ADOPTE ACEASTĂ FORMĂ

DE RETRIBUȚIE?
Zilele trecute, în cooperativele agricole de producție din județul Ia- 

tomlța a început plata minimului garaniat cuvenit cooperatorilor pe 
luna ianuarie. Este una din măsurile luate pentru aplicarea acordului 
global cu plata în bani — formă de retribuire adoptată de toate coope
rativele agricole din județ. Pînă la începutul acestei săptămîni, 13 coo
perative agricole, printre care cele din comunele Ceacu, Grădiștea, Fău- 
reî, Cuza Vodă. Valea Ciorii, Slobozia Nouă și altele, au acordat ca 
plată a minimului garantat suma de 2 358 000 Iei. Cu fiecare zi, repre
zentanții altor cooperative se prezintă la bancă pentru a lua din cont 
sumele destinate venitului minim garaniat pentru luna care a trecut. 
Cooperatorii cu care am stat de vorbă apreciază ca deosebit de avanta
joasă aplicarea acordului global cu plata în bani ca formă de retribuire, 
deoarece, legînd nemijlocit cîștigul fiecăruia de rezultatele în producție, 
asigurind plata lunară, sporește interesul tuturor pentru participarea 
la muncă, pentru întărirea cooperativei.

în acesie zile, față de alți ani, cînd oamenii nu se dezlipeau de casă, 
ti găsești la fermele de animale ale cooperativelor agricole, la grădinile 
de legume, unde lucrează la amenajarea răsadnițelor sau în atelierele 
secțiilor anexe.

Este un merit al Comitetului județean de partid Ialomița că, printr-o 
amplă muncă politică de explicare a avantajelor acestei forme de plată, 
a făcut ca țăraniî cooperatori să hotărască în adunările generale apli
carea acordului global cu plata în bani.

PREZENTAREA SCRISORILOR 
DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUSESCU

Ambasadorul Republicii Islamice

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit în ziua de 19 februarie a.c., 
pe Abdallahi Ould Sidya, care si-a 
prezentat scrisorile de acreditare

ca ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Islamice 
Mauritania în țara noastră. (Cu- 
vintările rostite, în pagina a 
VII-a).

Ambasadorul Republicii Zambia

r Munca depusă de cooperatori va fi 
evaluată în bani, la prețuri de stat,

■ iar lunar se vor acorda avansuri cal- 
1 culate la valoarea întregului tarif pla- 
, nificat. Introducindu-se plata în :bahi, 
I fiecare cooperator are dreptul săcum- 
' pere, la preț de stat, o anumită can- 
- titate de cereale pentru nevoile de 

consum. Stabilindu-se minimul de ce- 
I reale, se realizează o mai mare echi- 
1 tate în ce privește repartizarea pro- 
' duselor în natură, deoarece în trecut 
•' unii primeau de 2—3 ori mai mult 
* grîu și porumb decît aveau nevoie, 
i iar alții — nici cît aveau nevoie. Este 

o măsură bună, dreaptă, aprobată de 
majoritatea cooperatorilor ialomițeni.

. Modul cum a fost organizată apli- 
- carea acordului global cu plata în 

■ bani în cooperativele agricole, cît și 
avantajele pe care le prezintă per-

- mit să se tragă cîteva învățăminte, 
pe care le vom arăta în rîndurile care 
urmează.

După cum se știe, între formele 
de organizare a muncii și formele de 
retribuție există o legătură strînsă. 
Iată de ce, în județul Ialomița, pro- 
eedindu-se la aplicarea acordului 
global, s-a început tocmai cu or
ganizarea muncii. Referitor Ia a- 
ceastă problemă, tov. Vasile Neagu, 
președintele cooperativei agricole din 
Ceacu, spunea: „în vederea aplicării 
acordului, global, am dat cea mai mare 

■ atenție constituirii formațiilor de lu- 
,- cru — ferme și echipe. în cadrul fer- 
/ melor de la cultura plantelor de cîmp 

am organizat echipe riiai mici, din 3-5 
familii, cum s-au înțeles ei mai bine. 
Unei echipe îi vor reveni 20 hectare 

» porumb și 10—15 hectare floarea-soa- 
' relui. Cooperatorilor li se vor alinia 
’ și mecanizatorii. Am repartizat cele 

35 tractoare ale secției de mecanizare 
pe echipe de cooperatori, ca împre
ună să lucreze la prășit. Sîntem con
vinși că vom obține rezultate bune, 
deoarece și unii și alții vor fi retri- 
buiți după producția realizată pe te
renurile lucrate de ei. Pe această 
bază ne-am și luat angajamentul să 
depășim producția planificată cu 2,5 

. milioane lei11.
în toate cooperativele agricole din 

județul Ialomița s-a acordat o deo- 
. sebită atenție organizării. cooperato

rilor pe formații de lucru, ca o primă 
condiție a aplicării acordului global 
cu plata în bant. Pentru 1971 s-au 
constituit, în sectorul culturii plante
lor de cîmp, 126 ferme și 261 brigăzi 
permanente, în sectorul horticol — 
62 ferme și 31 brigăzi, iar în zooteh
nie -u. 74 ferme specializate, 87 ferme 

r mixte și 142 brigăzi. Pentru a se crea 
posibilitatea ca un număr cît mai 

z mare de cooperatori să lucreze și în 
perioada de iarnă, în sectorul ramu- 

i rilor anexe au fost organizate 70 de 
brigăzi și 31 echipe specializate. Toate 
acestea au făcut cu putință să se re
ducă aparatul administrativ — conta
bil, magazineri, ajutori de șefi de fer
mă — rețiiiindu-se numai numărul 
strict necesar,

A doua problemă a constituit-o e- 
fectuarea calculelor care să permită 
aplicarea acordului global. Spre deo-

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU
Freședintele Consiliului de Stat

BUCUREȘTI, ROMANIA
Dragă Domnule președinte,
Echipajul navei „Apollo XIV** și poporul american mi se alătură în 

a vă exprima dumneavoastră și poporului român mulțumiri pentru ama
bilul mesaj de felicitări trimis cu ocazia încheierii cu succes a misiunii 
„Apollo XIV*. Mîndria pe care o resimțim în legătură cu realizarea aces
tei recente explorări poate fi împărtășită de toate națiunile, deoarece in
formațiile științifice aduse de pe Lună vor fi folosite de toate popoa
rele lumii.

Cu sinceritate,
RICHARD NIXON
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acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Zambia în Republica 
Socialistă România. (Cuvîntările 
rostite, în pagina a VII-a).

Au început insămințările
sebire de vechea formă de retribuire, 
în care evaluarea muncii se făcea 
după fiecare lucrare, interesînd în 
mică măsură rezultatul final, acordul 

' global reprezintă plata ce șe dă pen- 
•:tru lucrările executate ținîndu-șe,sea
ma de cantitatea de produse sau va
loarea producției obținute. In toate 
cooperativele agricole, din planul de

Ion HERȚEG

(Continuare în pag. a Il-a)

au îost semănate 
peste 500 ha cu ma
zăre și alte culturi 
timpurii. In cadrul 
fermelor agricole de 
stat Variaș, Periam 
și Șandra, județul 
Timiș, au îost însă- 
mînțate peste 150 ha 
cu plante furajere, 
iar cooperativele a-

gricole Cenad, Tom
natic, Giroc, Sînpe- 
tru Mic etc. au în-, 
îămînțat peste 450, 
ha. Totodată, se 
efectuează în ritm 
intens lucrările de 
pregătire a răsadu
rilor pentru legume 
și fertilizarea cultu
rilor de grîu.

LUCRĂRILE CELUI DE-ALIX-LEA
CONGRES AL U.Î.C.

împutemiciții ' tineretului patriei 
noastre, întruniți în Congresul al 
IX-lea al U.T.C., au continuat vineri, 
cea de-a doua zi a lucrărilor, dez
baterile pe marginea documentelor 
expuse în cadrul acestui înalt forum 
al tinereții.

în prima parte a ședinței au luat 
cuvînțul tovarășii Miltiade Boboro- 
dea, inginer chimist, secretarul Comi
tetului coordonator U.T.C. de la Com
binatul petrochimic din Pitești, An
drei Fabian, prim-secretar al Comi
tetului județean Harghita al U.T.C., 
Anton Carpinsehi, asistent universi
tar, președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din centrul 
universitar Iași, Ion Corneanu, ță
ran cooperator, secretar al organiza
ției de bază U.T.C la Cooperativa 
agricolă de producție Cobadin, jude
țul Constanța, Silvia Ene, profesoa
ră la Școala generală din comuna 
Movilița, județul Ilfov, Vasile Rusu, 
miner la Exploatarea minieră Ani- 
noasa, căpitan de rangul III George 
Petre, secretar adjunct al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, Mircea 
Malița, ministru! învățămîntului.

Cei peste 2 000 de delegați și invi
tați au fost martorii unei mișcătoare 
întîlniri cu cei mai mici cetățeni ai 
țării noastre, purtătorii cravatelor 
purpurii. în sunetele trompetelor și 
tobelor pionierești, sute de copii au 
inundat din toate colțurile sala adu- 
cînd cu ei tumultuoasa voioșie, grație 
și exuberanță. De la tribuna Congre
sului un grup de pionieri face să 
răsune prin glasul lor cristalin un 
vibrant salut adus fraților lor mai 
.mari, uteciștii. Ei au exprimat cu în
suflețire dragostea și recunoștința 
față de partid, patrie și popor, hotă- 
rîrea de a continua eroicele . tradiții 
de muncă și de luptă ale uteciștilor.

Maturitatea tinereții

(Continuare în pag. a VI-a)

prestigiului său prin a- 
bordarea mai cuprinză
toare și autoritară a 
problemelor ce privesc 
viața și munca tinere
tului.

Desfășurate sub sem
nul generoaselor apre
cieri și îndrumări date 
de partid, al unui bo
gat, energic și realist 
raport asupra activită
ții U.T.C., a sarcinilor 
sale viitoare, dezbate
rile din Congres se 
constituie încă de pe a- 
cum intr-un vast și 
responsabil schimb de 
experiență, intr-un e- 
fort colectiv de defini
re cît mai exactă a di
mensiunilor și modali
tăților practice ale ac
tivității viitoare. Edu
carea prin muncă și 
pentru muncă a tine
rilor, formarea lor po
litică, spirituală, dez
voltarea unor activități 
specifice, democratiza
rea în continuare a vie
ții organizațiilor U.T.C. 
prin adoptarea unor o- 
rientări noi — iată cî
teva din obiectivele a 
căror realizare este, 
neîndoios, de mare în
semnătate pentru vii
torul muncii organiza
țiilor tineretului.

Un tînăr poet comu

nist își așeza destinul 
liric sub semnul „lup
tei cu inerția" Prin 
maturitatea cu care 
vin în fața Congresului, 
vorbitorii atestă că ti
neretul este situat cu 
fermitate pe pozițiile 
noului, ale receptivită
ții la tot ce este cu a- 
de'vărat înaintat, menit 
să asigure progresul 
material și spiritual.

Cei investiți să repre
zinte în înaltul forum 
pe cei aproape două 
milioane și jumătate de 
membri ai organizației 
revoluționare a tinere
tului român își exerci
tă cu răspundere man
datul. Ei dau glas sen
timentelor de profundă 
devoțiune față de par
tid, de politica sa mar- 
vist-leninistă, dragostei 
nețărmurite față de pa
trie, deciziei de a face 
totul pentru progresul 
României socialiste, de 
a conferi noi virtuți 
activității Uniunii Ti
neretului Comunist.

Un Congres al tine
reții, da !

Dar tocmai de aceea 
și un Congres al ma
turității !

Nicolae DRAGOȘ
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Mauritania

Plenara Consiliului 
oamenilor muncii

de naționalitate germană
din țara noastră

în ziua de 19 februarie 1971, pre
ședintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe Paul John Firmino Lusaka, 
care și-a prezentat scrisorile de

în unele întreprin
deri agricole de stat 

ț și cooperative a- 
gricole din județele 

r. Constanța, Teleor
man, Olt, Timiș și 'al
tele din sudul țării, 
pe terenurile zvînta- 
te, a început însă- 
mînțarea culturilor 
din prima urgență, 
în județul Teleorman

Vineri, 19 februarie a.c., s-au 
desfășurat la București lucrările 
plenarei Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din Republica Socialistă România. 
La plenară au participat tovară
șii : Nicolae Ceaușescu, Manea 
Mănescu, Ilie Verdeț, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Mihai 
Gere.

Au participat, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, redac- 
tori-șefi ai presei centrale, invitați 
din rîndul populației de naționa
litate germană din 11 județe și din 
Capitală, precum și reprezentanți 
ai Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară.

Plenara a avut la ordinea de zi :
1) Informarea Biroului Consiliu

lui oamenilor muncii de naționali
tate germană cu privire la activi
tatea desfășurată pînă în prezent.

•2) Probleme organizatorice.
Lucrările au fost deschise de to

varășul Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al

Consfătuirea miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia și-a încheiat lucrările

La 19 februarie, la București, a 
luat sfîrșit Consfătuirea miniștri
lor afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, la care au fost examinate

De două zile, în ma
rea sală a Palatului 
Republicii se desfășoa
ră lucrările Congresu
lui al IX-lea al U.T.C. 
Sint prezenți aici, să 
dezbată și să decidă a- 
supra muncii viitoare a 
organizației lor revolu
ționare, învestiți cu 
mari răspunderi, sute 
de tineri.

De două zile, Uniu
nea Tineretului Comu
nist, întreg tineretul 
patriei trăiesc acest e- 
veniment deosebit.

Cuvintele secretaru
lui general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au prefațat 
~.u generozitate Congre
sul, configurînd — in
tr-o înaltă apreciere — 
profilul demn al tine
rei generații, un pro
fil moral-politic și pro
fesional în care fiecare 
tînăr va fi mîndru să 
se recunoască. S-au 
formulat, de asemenea, 
direcțiile activității vii
toare, s-au pronunțat 
orientări și recoman
dări din care se des
prinde cu certitudine o 
sporire a rolului și a- 
tribuțiilor U.T.C. in o- 
pera de formare și e- 
ducare a tinerelor ge
nerații, o creștere a

COMUNICATUL
Consfătuirii miniștrilor afacerilor externe 

ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia 

y

între 18 și 19 februarie 1971 a a- 
vut loc la București Consfătuirea 
miniștrilor afacerilor externe ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia — Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă Ce
hoslovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă România, 
Republica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste.

Călăuzindu-se după Declarația 
privind problemele întăririi secu
rității și dezvoltării colaborării 
pașnice în Europa, adoptată la 
Consfătuirea de la Berlin din 2 
decembrie 1970, a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
miniștrii au efectuat un schimb de 
informații și păreri asupra desfă
șurării pregătirilor pentru convoca
rea Conferinței general-europene.

Luînd în considerare dezvoltările 
pozitive care au avut loc în ultimii 
ani în relațiile intereuropene, par
ticipant la Consfătuire constată 
cu satisfacție că, în urma eforturi
lor depuse de țările socialiste și a 
contribuției altor state, s-au înre
gistrat unele progrese pe calea des
tinderii pe continentul european. 

P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de naționali
tate germană.

Informarea a fost prezentată de 
tovarășul Eduard Eisenburger, 
membru al C.C. al P.C.R., al Con
siliului de Stat, președintele Con
siliului oamenilor muncii de națio
nalitate germană.

La discuții au luat parte tova
rășii Nikolaus Berwanger, pre
ședintele Consiliului județean Ti
miș al oamenilor muncii de națio
nalitate germană, redactor-șef al 
ziarului „Neue Banater Zeitung11, 
Franz Storch, consilier la Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă, 
redactor-șef al revistei „Volk und 
Kultur11, Ewalt Zweier, redactor- 
șef al ziarului „Hermannstădter 
Zeitung'1 din Sibiu, Johanna Hen
ning, director adjunct al Liceului 
nr. 21 cu limba de predare ger
mană din București, Emil Speli, 
președintele Consiliului județean 
Brașov al oamenilor muncii de na
ționalitate germană, inginer ’șef la' 
Trustul de Construcții nr. 5-Bra- 
șov, Anton Breitenhofer, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 

probleme privind pregătirea con
ferinței general-europene pentru 
securitate și colaborare.

Consfătuirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de

Propunerea privind convocarea 
Conferinței general-europene, lan
sată de țările socialiste, se bucură 
de un sprijin tot mai mare din 
partea popoarelor Europei, a opi
niei publice europene, care consi
deră pe bună dreptate că o aseme
nea conferință va constitui o etapă 
importantă pe calea întăririi păcii 
și securității în Europa, a statorni
cirii unei colaborări multilaterale 
și reciproc avantajoase între țările 
europene.

Miniștrii afacerilor externe a- 
preciază că în condițiile actuale 
este posibil și necesar să se abor
deze intr-un spirit practic, con
structiv problemele concrete în 
scopul de a accelera organizarea 
Conferinței pentru securitate și co
laborare în Europa.

S-a remarcat că eforturile între
prinse în ultimul timp de statele 
care se pronunță pentru convoca
rea Conferinței general-europene 
contribuie la progresul pregătirii 
acesteia. în cursul contactelor bila
terale au fost create condițiile 
pentru trecerea la activitatea de 
pregătire pentru convocarea Con
ferinței general-europene pe baze 
multilaterale. în prezent, sarcina 
constă în a nu se întîrzia trecerea 

Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, redactor șef 
al ziarului „Neuer Weg“, . Anton 
Pilasch, maistru la Uzina con
structoare de mașini din Reșița,' 
Paul Schuster, vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, redactor la 
revista „Neue Literatur11, scriitor, 
Willy Heinz, secretar al Comite
tului de partid din comuna Tere- 
mia Mare, județul Timiș, Ernst 
Hauler, profesor la Liceul „Mihail 
Eminescu" din Satu-Mare, Hed- 
wiga Hauser, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., redactor șef la Edi
tura „Kriterion11, Hans Hiigel, 
strungar la Fabrica „Nicovala11 din 
Sighișoara, și Rudolf Rosier, pre
ședintele Consiliului județean Bis- 
trița-Năsăud al oamenilor muncii 
de naționalitate germană, inginer 
la Inspectoratul silvic județean.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul , tovarășul. Nicob-aa.;f 
Ceaușescu, secretar general"'ăl- 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat.

(Continuare în pag. a VII-a)

prietenie și a relevat deplina uni
tate de păreri asupra problemelor 
discutate.

Consfătuirea a adoptat un comu
nicat care se dă publicității.

la această fază nouă, mai activă,' 
de pregătire a Conferinței general- 
europene.

Țările socialiste reprezentate la 
Consfătuire își reafirmă sprijinul 
față de inițiativa guvernului Fin
landei privind organizarea la Hel
sinki a unor reuniuni pregătitoare 
ale tuturor statelor interesate, sînt 
gata să participe în orice moment 
la acestea și, în acest scop, să-și 
împuternicească reprezentanți co
respunzători. Miniștrii afacerilor 
externe subliniază că realizarea 
neîntîrziată a unor asemenea reu
niuni pregătitoare este reclamată 
de necesitatea de a se trece la pre
gătirea practică a Conferinței ge
neral-europene și va permite dis
cutarea și punerea de acord a pro
blemelor legate de convocarea 
Conferinței.

în același timp, s-a atras atenția 
asupra faptului că acele cercuri 
care nu sînt interesate în aprofun
darea destinderii în Europa își in
tensifică opoziția față de convoca
rea Conferinței general-europene. 
Aceasta își găsește expresia în a- 
vansarea de diferite condiții pre
alabile pentru convocarea acesteia,

(Continuare in pag. a VII-a)



SCINTEIA — sîmbătâ 20 februarie 1971PAGINA 2

FAPTULi
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
| surpriză
I
I
I
I
I
I
I
I
I| Călătorie
i de ocazie

DIVERS
Școala 
micilor 
călăuze

Acum cîteva zile, muzeele din 
Tîrgoviște și-au întîmpinat vi
zitatorii cu o surpriză care i-a 
impresionat în mod deosebit. De 
îndată ce pășeau pe poarta com
plexului de monumente „Curtea 
domnească" sau treceau pragul 
muzeului „Tiparului și cărții 
vechi românești" ori al celui de 
arheologie, ei erau luați în pri
mire, în locul ghizilor obișnuiți, 
de cîteva echipe de... pionieri. 
Recrutați în urma unor concur
suri de selecție, micii ghizi s-au 
întrecut pe ei înșiși (chiar și față 
de oaspeții străini) în misiunea 
de amfitrioni. „Asistența" de 
specialitate oferită și îndeosebi 
ospitalitatea cu care și-au tratat 
musafirii sînt tot atîtea argu
mente care atestă că organiza
torii au toate motivele să se fe
licite pentru o asemenea iniția
tivă.

Antidotul...
laptelui

Intr-una din serile trecute, 
autocisterna 31-SV-1541 a dispă
rut din curtea centrului de co
lectare a laptelui din Fălticeni. 
O fi la Fabrica de conservare a 
laptelui din Cimpulung Moldo
venesc — și-au dat unii cu pă
rerea. In realitate însă nu 
era acolo. Au inceput căutările. 
Abia a doua zi a fost găsită in 
comuna Preuțești, în mijlocul 
unui lac de... lapte ! Dumitru 
Crăcană și Constantin Măciucă, 
ambii salariați la fabrica mențio
nată, porniseră cu ea încărcată 
la plimbare spre comuna Dol- 
hasca. La o curbă, din cauza vi
tezei excesive, mașina s-a răs
turnat și, fiind plină ochi, în
treaga cantitate de lapte s-a văr
sat. Acum, pe cei doi plimbăreți 
scăldați în lapte dulce îi aș
teaptă o notă de plată de-o să le 
iasă untul. Ca antidot pentru 
pagubele rezultate din „plim
bări" . de acest gen !

Vînătorul
și vulpea
Se întunecase. Vînătorul Vasile 

Vlad din comuna Jurilovca (Tul- 
cea) și-a luat arma pe umăr și, a- 
■juns la marginea satului Vișina, 
s-a așezat la pîndă. Deodată, în 
bătaia puștii i-a apărut o vulpe. 
A tras, a rănit-o și, apropiindu-se 
de ea, a vrut s-o omoare cu pa
tul puștii. Cînd a lovit-o însă, 
arma (pe țeava căreia se mai 
afla încă un cartuș) s-a descăr
cat în el. La cîtva timp după a- 
ceea a fost găsit nemișcat, exact 
în locul unde aplicase lovitura, 
iar la o depărtare de circa 400 
metri — vulpea rănită.

de

Avanpre 
mieră

se 
un

In orașul Reșița urma să 
deschidă, acum cîteva zile, 
magazin nou pentru desfacerea 
peștelui proaspăt și a preparate
lor de pește. Localul ales a fost 
renovat, s-au adus agregatele 
frigorifice ; au fost puse în func
țiune și, în sfîrșit, înzestrate cu 
marfă din belșug. A doua zi era 
programată premiera. Oprin- 
du-se în fața ușii, unul dintre 
clienții care nu cunoșteau însă 
acest amănunt a pus . mina pe 
clanță și... s-a trezit înăuntrit. In 
cîteva minute magazinul era ar
hiplin ! De după tejghea nu a- 
părea însă nimeni. Ținuseră 
cumva responsabilii comerțului 
local să arate cumpărătorilor că 
magazinul ii va întîmpina cu 
ușile deschise ? Vinzătorul Vasi- 
le Iacob a recunoscut că este 
vorba de o altă mîncare de peș
te : plecase acasă fără să în
chidă magazinul! Inventarul 
efectuat i-a adus inima la loc. 
Nici o lipsă. In afară de aceea 
a... grijii față de avutul obștesc ! 
Care, a doua oară, ar putea să-i 
facă o cu totul altă surpriză!

IN FOLOSUL EGAL BETON
AL CETĂȚEANULUI ARMAT CU

MESERIAȘULUI

CUM SE APUCĂ TARIFUL ORAR

PRIVIND PRESTAREA DE SERVICII
NOTE

Al. PLAIEȘU

Mihai IONESCU

se oprească

ca, prin aplicarea 
care des-

tatea nr. 17, singura învestită cu 
dreptul de a stabili prețuri.

— îmi pare rău — se scuză per
soana de la ghișeu — dar nu vă pot 
spune cit costă geanta. La produsele 
noi, trebuie aplicat noul tarif-orar.

— Nu-i nimic, aplicați-1 — insistăm

interlocutorii noștri au făcut și o se
rie de observații interesante asupra 
prevederilor noului sistem.

— Noi aplicăm — pe baza unei a- 
probări locale — tariful-orar numai 
la reparații de mobilier, de mai bine 
de 2 ani — ne-a declarat Aurel Vla- 
du, președintele cooperativei „Mobi- 
lă-lemn“

așa este, 
motive de 
Dar veri- 

cercetăm

în discuție calitatea 
execuției, asistența 
tehnică și controlul pe 
șantiere, nivelul de e- 
xigență manifestat din 
partea beneficiarilor. 
De aceea, considerăm

demarate; sesizarea 
adresată totuși redac
ției reprezintă urma
rea faptului că cetățe
nii și-au pierdut în
crederea in construc
tori și O.C.L.P.P. — 
care, deși sesizați de 
multe luni de zile, încă 
nu operaseră tot ce 
trebuia, pentru ca alte 
fisuri să nu mai apa
ră, iar locatarii să-și 
recapete liniștea. Stăm 
de vorbă cu membrii 
comisiei de specialiști 
— alcătuită la indica- semenea scăpări nu 

sini de natură să cre
eze pericole, clădirile 
de acest tip fiind din
tre cele mai rezisten
te, acolo unde există 
o neglijență mai mică, 
nu poate fi exclusă 
nici una mai mare".

păcate, sin- 
acest fel. La 
blocuri, con- 
s-au și făcut 

sau sînt in curs, iar la 
un al treilea, expertiza 
tehnică este încă in 
desfășurare. Sînt sem
ne de avertizare, care 
ar trebui să readucă

»»■
din Brașov. Experiența 

ne-a dovedit că limitarea plafonului 
pînă la care se poate aplica tariful- 
orar nu este întotdeauna indicată, 
mai ales la lucrările cu valori mari. 
Sub 250 de lei — cit este limita pro
pusă — se află doar 5—7 la sută din 

numărul total al 
lucrărilor întîm- 
plătoare. Or, ac- 
ceptînd o aseme
nea limită, tari
ful-orar ar deve
ni inoperant.

Demnă de a fi 
reținută este și 
remarca președin
telui Uniunii ju
dețene a coopera
ției meșteșugărești 

din Brașov, privind metodologia de 
determinare a tarifului. „Prin sistemul 
de calcul propus — ne spunea d-sa — 
se ajunge să se inverseze raportul 
firesc ce trebuie să existe între gra
dul de tehnicitate a unor activități 
și nivelul tarifar perceput. Astfel, la 
activitatea de marochinărie, tariful- 
orar de reparații este de 13,95 lei, în 
timp ce la reparații tehnice în metal el 
este de numai 12,35 lei. Cum s-a a- 
juns la o asemenea situație ? Deși 
manopera luată în calculul tarifului 
orar este — cum e și firesc — mai 
mare la reparațiile tehnice (6,45 lei 
față de 5,49 lei la marochinărie) în 
schimb, datorită beneficiului plani
ficat — care este de 17,58 la sută la 
cooperativa „Tehnica" și de 58,32 la 
sută la marochinărie — se ajunge la 
tarife orare disproporționate. Aș 
propune, de aceea, o reglare cores
punzătoare a ratei rentabilității, e- 
ventual prin luarea în calcul a unei 
rate medii pe județ".

în amănunt, pentru a 
preveni orice fel de 
surprize".

In scopul întocmirii unei mo
nografii, întreprinderea de 
transporturi din Iași, (strada 
Uzinei nr. 12), face un călduros 
apel la amabilitatea posesori
lor de documente referitoare la 
trecutul întreprinderii (fotogra
fii, schițe, acte ele.) să i le 
pună la dispoziție, sub formă de 
împrumut.

Mulțumind anticipat, condu
cerea I.T.I. se angajează să 
restituie, neintîrziat și în ace
eași stare, toate piesele docu
mentare ce i s-au împrumutat.

Și alte observații se referă la 
structura tarifului-orar. în unele 
locuri, nivelul stabilit după metodo
logia propusă depășește costurile 
reale, permițînd cooperativelor să-și 
creeze rezerve suplimentare de bene
ficii (cooperativele „Tehnica" și „în
treținerea" din Brașov, de exemplu), 
în timp ce în alte cazuri, situația este 
inversă, ceea ce îi poate determina 
pe meseriași să încerce să acopere 
diferența prin umflarea artificială a 
timpului de execuție.

Fără a avea pretenția epuizării tu
turor aspectelor legate de introduce
rea tarifului-orar, considerăm că, pe 
baza concluziilor deja conturate, ca 
și a celor ce se vor cristaliza pînă la 
sfîrșitul perioadei de experimentare, 
acestuia i se vor aduce corecturile 
ce se impun, îneît eficiența aplicării 
sale să fie maximă.

întrebăm noi la unitatea de maro
chinărie nr. 15 C din Brașov.

— La noi 7 Noi sîntem... centru de 
comandă 1

— ! ?
— Nu preluăm comenzi decît după 

modelele expuse. Vă puteți alege, 
eventual, culoarea.

Am fost sfătuiți să ne adresăm a- 
telierului din Piața Prundului, care 
însă închide la orele 15. Am renunțat 
la faza intermediară din „ciclul" pro
pus de responsabil — presupunînd că 
modelul a fost acceptat de atelier 
— și ne-am prezentat direct Ia uni-

Cu puțin timp în urmă, ziarul nos
tru informa pe cititorii săi că uni
tățile cooperației meșteșugărești fo
losesc experimental o nouă modalitate 
de a calcula costul serviciilor, pe 
bază de tarif-orar. La adoptarea noii 
metodologii s-a avut în vedere — 
după cum ne-au asigurat specialiștii 
— simplificarea sistemului de lucru 
la comandă și de preluare a repara
țiilor, astfel îneît deservirea clienți- 
lor să se facă în condiții cit mai co
respunzătoare. Acum, după aproape 
două luni de experimentare, am vi
zitat aproape 80 de unități de deser
vire, însoțiți de 
reprezentanți ai 
sectorului prețuri 
din UCECOM.

Dacă ar fi să 
caracterizăm, în 
general, efectele 
noului sistem, ar 
trebui să remar
căm — înainte de 
toate — aprecierea 
pozitivă de care se 
bucură el, încă de 
pe acum, atît din partea cetățe
nilor, cit și a cooperatorilor. în 
discuțiile purtate cu responsabilii 
de unități, cu președinți de coo
perative, cu numeroși clienți ai 
atelierelor meșteșugărești s-a contu
rat ideea că prin aplicarea noii me
todologii de tarifare a început să se 
pună capăt unor anomalii mai vechi 
din activitatea de deservire. Iată, în 
acest sens, opinia Tincuței Pîrlea din 
București : „Acum un an, am coman
dat la o cooperativă o piesă de mo
bilier, și atît de mult am fost plim
bată pe drumuri cu calcularea pre
țului și angajarea lucrării, îneît 
mi-am zis că a doua oară nu mai 
calc pragul vreunei unități. Zilele 
trecute, însă, am vrut să cumpăr un 
cuier și, negăsind în magazine ceea 
ce doream, a trebuit să revin asupra 
hotărîrii luate. Vă mărturisesc, din 
proprie experiență, că, unde pînă mai 
ieri trebuia să aștepți cîteva săptă- 
mîni să se aprobe prețul la coopera
tivă, acum totul se rezolvă pe loc de 
către responsabil. Este, după părerea 
mea, un pas înainte demn de laudă".

Opinia exprimată aici se cuvine 
totuși completată. Noul sistem este 
avantajos nu numai pentru cetățeni, 
ci și pentru cooperative. Dacă înain
te preluarea unei comenzi — și chiar 
a unei reparații — care nu avea tarif 
stabilit necesita completarea a nu 
mai puțin de 11 formulare, înscrie
rea lor în patru registre, obținerea a 
17 semnături, acum totul s-a redus 
la un simplu bon de comandă. Din 
discuțiile purtate cu reprezentanții 
cooperației a rezultat și un alt as
pect : tariful-orar oferă soluția deter
minării legale a costurilor ia multi
tudinea de operații pe care le exe
cută cooperația meșteșugărească în 
procesul de deservire a populației. 
Intrucît aceste operațiuni sînt deose
bit de variate și nu pot fi nominali
zate în cataloagele de tarife, taxarea 
lor se făcea pînă acum — contrar 
prevederilor în vigoare — prin asi
milare.

Rămînînd în aceeași sferă a apre
cierilor de ordin general trebuie men
ționat că rezultatele practice ale nou
lui sistem sînt încă diminuate de o 
serie de neajunsuri organizatorice. 
Astfel apare de neînțeles discreția, 
aproape totală, cu care cooperativele 
au introdus noua metodologie de ta
rifare, faptul că populația nu a fost 
în mod corespunzător informată asu
pra experimentului și avantajelor 
sale. Dintre cele 80 de centre vizita
te, doar cîteva — care se pot număra 
pe degetele unei singure mîini — 
aveau afișate anunțuri vizibile, expli
cite. Mai important de semnalat este 
pasivitatea — uneori chiar dezinte
resul — cu care unele cooperative și 
uniuni județene au tratat problema 
creării unui cadru adecvat de desfă
șurare pentru noul sistem.

— Se poate comanda la dumnea
voastră un nou model de geantă ? —

Cea mai reprezentativă unita
te de alimentație publică din 
Timișoara, complexul „Cina" (si
tuat pe bulevardul Republicii, 
una din arterele centrale de lar
gă circulație din orașul de pe 
Bega), pune la dispoziția consu
matorilor cele mai variate și gus
toase preparate culinare și bău
turi. Pe cei care nu au mai vi
zitat acest complex îi infor
măm că restaurantului, braseriei 
și grădinii de vară li s-au adău
gat, în ultimul timp, alte două 
unități : o rotiserie și o patiserie. 
Rotiseria, decorată într-un stil 
original, care îmbină linia mo
dernă cu motive arhitectonice 
tradiționale, oferă consumatori
lor mîncăruri specifice bucătă
riei bănățene, precum și vinuri 
albe și roșii aduse direct din 
podgoriile de la Teremia Mare 
și Recaș. Alături, într-un ele
gant decor, se află patiseria, ca
re pune zilnic la dispoziția con
sumatorilor zeci de sortimente 
de patiserie și prăjituri, realizate 
în laboratorul propriu al com
plexului. La îndemîna consuma
torilor stau, de asemenea, toate 
sortimentele de băuturi răcori
toare, de sucuri naturale și de 
ape minerale de masă produse 
în țară.

De un binemeritat prestigiu în 
rîndul localnicilor și al turiștilor 
din țară și de peste hotare con
tinuă să se. bucure restaurantul, 
braseria și grădina de vară. Zil
nic, lista de meniu cuprinde 
.peste 60 de sortimente de prepa
rate calde, la care se adaugă bu
fetul rece, desertul, salatele. Și 
tot zilnic, două poziții de mare 
atracție pe lista de meniu : spe
cialitatea zilei și specialitatea bu
cătarului șef. în 1970, complexul 
„Cina" a realizat încasări care 
s-au ridicat la 13 250 000 lei, 
ponderea producției proprii în 
totalul desfacerilor reprezentînd 
35 la sută. Aceste realizări au 
dus în final la înregistrarea unei 
rentabilități de 11,91 la sută și 
la un beneficiu net de 1 388 000 
lei. în acest an, valoarea vînză- 
rilor va crește cu 16 la sută. 
Toate acestea confirmă atributul 
de unitate model, cu preparate 
gustoase, vinuri alese, confort și 
amabilitate.

nor.
— Eu să-1 aplic ? Eu sînt... func

ționară. Numai responsabilul are 
acest drept. Așa că treceți dumnea
voastră de dimineață cînd e el aici, 
îl găsiți în fiecare zi, pînă la orele 
15.

E o adevărată... plăcere pentru bra
șoveni să se conformeze unui sistem 
atît de „simplu". O dovedește și fap
tul că, în cele aproape două luni de 
cînd se experimentează aici noul ta
rif, nimeni nu a angajat vreo lucrare. 
Doritorii unor obiecte noi de maro
chinărie au trebuit să se mulțumeas
că cu ceea ce li se oferă în centre, 
comandind eventual... o altă culoare. 
Dar nu numai brașovenii se bucură 
de un asemenea tip de deservire „la 
comandă". în sectorul de marochină
rie, situația este cam aceeași în toată 
țara. în decursul anilor, prin denatu
rarea noțiunii de lucru la comandă, 
cooperația meșteșugărească a trecut, 
în acest sector, la dezvoltarea exage
rată a așa-zisei producții de preîn- 
tîmpinare. Și astfel, sub firme de 
„centru de comandă" — lucrînd cu 
tarife corespunzătoare — s-a creat o 
adevărată rețea de obișnuite magazine 
de desfacere. Activitatea devenind, de 
la o zi la alta, tot mai prosperă, lu
crul la comandă a fost cu timpul eli
minat din cimpul preocupărilor. Iată 
de ce credem că e de datoria tuturor 
uniunilor județene, a cooperativelor, 
de a lua grabnic măsurile corespun
zătoare pentru , . '
noului sistem de tarifare __  __
chide posibilități largi, de dezvoltare 
a ’ lucrului la comandă — să se re
considere acest gen de servire.

în cursul investigațiilor, unii dintre

Zilele acestea o tele
gramă adresată redac
ției de locatari ai blo
cului R 29 din Colen- 
tina ne invita să in
tervenim urgent pen
tru a se lua măsuri cu 
privire la clădirea res
pectivă, care ar pre
zenta grave deficiente 
de construcție, de na
tură să le pună in pe
ricol viața. Vizităm ci- 
teva apartamente. Este 
vorba de un bloc con
struit prin O.C.L.P.P. 
Fiecare locatar are cite 
ceva de spus la adresa 
constructorului : băile 
de la etajele de sus a- 
sigură dușuri și celor 
de la etajele inferioa
re ; unele instalații e- 
lectrice îngropate în 
planșee nu pot fi re
parate ; anumite par
doseli au înclinații e- 
xagerate ; în fine, su
medenie de alte negli
jențe. Dar nu pentru 
aceasta am fost che
mați.

In apartamentele de 
la capătul blocului, la 
îmbinarea intre pere
tele exterior și plan- 
șeele de beton armat 
au ■ apărut crăpături. 
Unele fisuri există și 
în pereții altor aparta
mente. Locatarul Emi- 
lian Aureliu ne măr
turisește că, noaptea, i 
se îniîmplă să audă 
pîrîituri; prof. D: Ma
rinescu ne asigură că 
a observat, în decurs 
de o lună-două, cu o- 
chiul liber, lărgirea 
treptată a fisurilor. Am 
înțeles de-a binelea 
temerile locatarilor 
cînd, în trei dintre a- 
partamentele vizitate, 
am găsit tavanul spri
jinit cu stilpi de lemn. 
„De zece zile stau cu 
acești stilpi în casă. 
Acum vor să îngroape 
în pereți, pentru sus
ținere, cîteva fiare..." 
— ne arată Fior ea Hai
nea, de la apartamen
tul 9 — niște capete 
de oțel profilat și 
spărturile practicate 
sub tavan.

Deci unele măsuri de 
iniei veriție ...... fuseseră

necesar ca, în toate 
cazurile amintite, cei 
răspunzători să fie în 
mod exemplar sancțio
nați, așa cum prevede 
legea.

ția comitetului execu
tiv al Consiliului popu
lar al municipiului 
București — care, în 
ultima vreme, s-au 
deplasat de cîteva ori 
la fața locului. „Fisuri 
apar la aproape toate 
clădirile noi, în primii 
ani. Sînt normale. Du
pă o nouă năruire, de 
obicei, ele nu mai a- 
par. Aici sînt însă ceva 
mai mari — arată ing. 
A. Firlinger de la In
stitutul „Proiect-Bucu- 
rești". In camerele 
unde s-a.u instalat stil- 
pii de susținere, pere
tele a fost spart în li
nele locuri, la îmbina
rea cu planșeul, ca să 
vedem dacă legăturile 
au fost corect făcute".

„Constructorul (1CM- 
5, șantierul 3) ne asi
gură că totul a fost 
executat cum trebuie 
și că utilizarea clădi
rii nu prezintă nici un 
pericol — ne spune 
ing. C-tin Pîslărașu, 
director general al In
stitutului 
București' 
intr-adevăr, 
Că nu sînt 
îngrijorare, 
ficăm totul,

„Probabil că locata
rii s-au alarmat mai 
mult decît era cazul — 
este de părere și Ste- 
lian Ioniță, inginer-șef 
al O.C.L.P.P. Dar e 
mai bine să fie așa, 
deoarece — și in acest 
caz V- s-au depistat u- 
nele neglijențe : așe
zarea greșită a unor 
„mustăți" de legătură 
dintre planșeu și ele
mentul de sprijinire, 
absența lor, în unele 
cazuri. Chiar dacă a-

„Proiect- 
i“. Credem că,

In cursul acestei 
săptămîni, laboratorul 
pentru încercarea ma
terialelor de construc
ții de pe lingă Direc
ția generală de con- 
strucții-montaj va e- 
fectua măsurători, su
plinind încercărilor de 
rezistență cîteva plan
șee ale blocului in cau
ză. După toate proba
bilitățile, problema 
blocului R 29 va fi în 
curind soluționată. To
tuși, lucrurile nu tre
buie să 
aici. Cazul lui R. 29 nu 
este, din 
gurul de 
alte două 
solidările

Foto : M. Andreescu

(Urmare din pag. I)

ceLa o bifurcație a șoselei 
trece prin comuna Seini (Mara
mureș),. o femeie aștepta o ma
șină de ocazie spre orașul Ne
grești. Mașina s-a ivit repede, 
iar șoferul nu s-a lăsat prea 
mult invitat pentru a opri. De 
îndată ce a ieșit în cîmp însă, 
autovehiculul a părăsit drumul 
principal și, sub pretextul unei 
defecțiuni la motor, a fost oprit 
din nou: șoferul cu cei doi ti
neri care se aflau în mașină so
cotiseră că a venit momentul să 
încheie cursa și să-și pună în a- 
plicare planul pe care-1 ticluise- 
ră într-un bufet din Seini. După 
circa șase ore de investigații, cei 
trei necunoscuți care lăsaseră 
femeia în mijlocul cîmpului au 
fost identificați. Arestați ime
diat, Gavril Fiii, șofer, Constan
tin Milea, mecanic, și ceasorni
carul Mircea Țințaș — toți trei 
din Seini — au fost conduși, 
conform procedurii speciale, spre 
instanța de judecată pentru in
fracțiuni de viol și tîlhărie. 
Dusul, după cum se vede, s-a 
făcut repede. întoarcerea însă — 
vor avea ocazia să se convingă 
— va dura multă vreme.

de ;Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

producție pe 1971, s-au defalcat sar
cinile de plan pe formațiuni de lu
cru, urmînd ca acestea să le fie aduse 
la cunoștință în ședințele care vor 
avea loc în aceste zile. S-au avut în 
vedere fertilitatea naturală a solului, 
cantitățile de îngrășăminte -care au 
fost sau vor fi folosite, soiurile și hi
brizii cultivați, iar în zootehnie s-a 
ținut seama de potențialul biologic 
al animalelor și posibilitățile de fu
rajare. Este de la sine înțeles de ce 
s-a făcut această diferențiere. E ușor 
să obții o producție bună de pe un 
teren fertil, dar trebuie o muncă su
plimentară ca să realizezi o recoltă 
corespunzătoare pe un sol cu carac
teristici inferioare, care se lucrează 
mai greu și este așezat la o distanță 
mai mare de centrul gospodăresc.

Pe baza calculațiilor de plan care 
au fost supuse discuțiilor și aprobate 
de adunările generale, în funcție de 
valoarea unei norme convenționale, s-a 
stabilit mărimea tarifelor pe unitate 
de produs la cultura plantelor de cîmp 
și în zootehnie. în Iegumicultură, cele 
mai multe cooperative agricole au cal
culat, în cadrul acordului global, ta
rife la 1000 lei producție obținută, 
ceea ce sporește cointeresarea coope
ratorilor pentru sporirea cantitativă 
și calitativă a recoltelor. Pentru lu
crările la care nu s-a stabilit acordul 
global (ramuri anexe, unele culturi 
de cîmp, precum și la acele coope
rative agricole unde forța de 
muncă nu poate acoperi în între
gime întreaga suprafață) se vor fo
losi norme de muncă, dar retribuirea 
se va face tot în bani. Vom oferi un 
exemplu pentru a se vedea cum s-a 
procedat în această privință.

La cooperativa agricolă din Smirna 
echipa nr. 4 din cadrul fermei vege
tale nr. 1 urmează să cultive 60 ha 
cu porumb și să obțină o producție 
planificată de 3 900 kg la hectar. Ți- 
nîndu-se seama că la un hectar sînt 
necesare 37 norme de categoria 
întîia, iar valoarea unei norme va fi 
în anul acesta de 33 lei și care se 
va plăti numai în bani, înseamnă că 
pentru o tonă de porumb membrii 
echipei vor primi 313 lei. La pro
ducția planificată de 3900 kg la hec
tar ei vor fi retribuiți cu suma de 
1221 lei. Dacă producția va fi depă

șită cu o tonă — și în 1970 s-au ob
ținut cite 4 900 kg porumb boabe la 
hectar — cooperatorii vor primi suma 
de 1 534 lei la un hectar de porumb 
cultivat. Asemenea calcule au fost 
făcute pentru toate culturile, precum 
și în sectorul zootehnic. Ele dau po
sibilitatea cooperatorilor să cunoască, 
încă de la începutul anului, ce sume 
li se cuvin în cazul îndeplinirii pla
nului de producție, ce avantaje vor 
avea dacă depășesc sarcinile de plan.

Posibilitățile de, cîștig ale coopera
torilor sînt nelimitate, ceea- ce îi co
interesează să execute lucrările la 
timp, să ceară consiliului de condu

muncă care sînt întreținuți. De ase
menea, s-a prevăzut ca din depășirea 
producției să se vîndă suplimentar 
cooperatorilor care lucrează în alte 
sectoare și mecanizatorilor anumite 
cantități, cu condiția ca ceea ce se 
vinde să nu depășească 60 la sută din 
producția obținută peste plan.

Toți cei cu care am discutat au 
spus că produsele în cantitățile res
pective îi satisfac. Este vorba apoi și 
de echitate : vor putea cumpăra mai 
multe cereale acei care au copii mai 
mulți și persoane inapte de muncă. 
La cooperativa agricolă din comuna 
Cuza Vodă ne-a fost oferit un exem

din județul Ialomița a început să se 
plătească venitul minim garantat pe 
luna ianuarie. Și în această privință 
sint cîteva exemple demne de atenție, 

în adunările generale s-au stabilit 
condițiile în care se acordă minimul 
garantat și mărimea acestuia pe sec
toare. S-a ținut seama de posibili
tățile pe care le are cooperativa agri
colă să asigure membrilor ei de lucru 
prevăzîndu-se pentru primele două 
luni — ianuarie și februarie — un 
număr mai mic de zile care vor fi 
însă compensate cu lucrările care vor 
fi executate în perioadele de vîrf. La 
cooperativa agricolă din Frățilești. de

ACORDUL GLOBAL
cere și specialiștilor să le asigure 
condițiile materiale și tehnice în ve
derea realizării producției. Acum se 
definitivează între șefii de fermă, 
brigadieri și cooperatori cit va lucra 
fiecare cu familia și vecinii cu care 
dorește să fie în echipă. De aseme-. 
nea, se stabilesc formațiunile mixte 
de lucru pentru anumite culturi for
mate din cooperatori și mecanizatori 
care primesc odată cu planul și trac
toarele, mașinile agricole necesare.

Aplicarea acordului global cu plata 
în bani dă dreptul cooperatorilor să 
cumpere anumite cantități de produse 
în natură. în adunările generale s-a 
aprobat ca, în cadrul acordului glo
bal, să se vîndă fiecărui cooperator 
care-și îndeplinește numărul de zile 
stabilit cite 150 kg grîu și 150 kg po
rumb. Aceleași cantități le vor putea 
cumpăra și pentru fiecare din copiii 
sub 16 ani și persoanele inapte de 
munca pe care le întrețin. Coopera
tivele agricole care depășesc produc
țiile planificate, își îndeplinesc obli
gațiile contractuale față de stat și 
rețin cantitățile necesare pentru asi
gurarea bazei furajere, de exemplu, 
vor vinde suplimentar cel mult 500 
kg cereale (grîu și porumb Ia un loc) 
pentru cei ce lucrează și 300 kg pen
tru copiii minori și cei inapți de

plu. Cooperatorul Gh. Mihalache este 
un om harnic care, și anul trecut, a 
făcut 420 norme de categoria întîia. 
Deși are o familie compusă din 5 
persoane, nu poate munci decît el 
singur. Lucrînd numărul de zile sta
bilit de adunarea generală, cu banii 
ce-i va realiza in cooperativă ca ur
mare a aplicării acordului global, el 
va putea cumpăra la preț de stat 750 
kg griu. Referindu-se Ia echitatea a- 
cestei forme de retribuire, tov. Va
sile Neagu, președintele cooperativei 
agricole din Ceacu, spunea : „La noi 
erau cooperatori care primeau atîta 
grîu și porumb într-un an că le ajun
gea pentru 2—3 ani. Dar, în același 
timp, altora nu le ajungea avînd fa
milii numeroase. Acum, retribuirea 
făcindu-se în bani, fiecare va avea 
dreptul să cumpere după contribuția 
adusă la realizarea producției și nu
mărul de membri ai familiei sale. 
Aceasta este cît se poate de drept și 
cinstit". Și în alte locuri cooperatorii 
au ținut să-și arate mulțumirea față 
de acest sistem de retribuire a mun
cii. Ei sînt conștienți că acel minim 
garantat, care de fapt înseamnă „cel 
puțin", va fi depășit ca urmare a pro
ducțiilor mari pe care le vor obține.

Am amintit la Începutul acestui ar
ticol că în multe cooperative agricole

exemplu, s-a stabilit ca valoarea mi
nimului garantat pentru cei care lu
crează în cîmp și în Iegumicultură să 
fie de 600 lei, iar pentru cei din 
zootehnie — 800 lei. în alte coope
rative agricole — Gheorghe Doja, 
Dor Mărunt. Făcăeni, Ceacu — ve
nitul lunar minim garantat este mai 
mare ajungînd în jur de 800—900 lei 
în sectorul vegetal și peste 1000 de 
lei în zootehnie, după cum altele, mai 
puțin dezvoltate din punct de vedere 
economic, acordă un venit minim ga
rantat mai mic, dar nu mai puțin de 
350 lei lunar în sectorul vegetal și 
450 lei în zootehnie. în felul acesta, 
în județul Ialomița, vor fi depășite 
limitele cuprinse în Hotărîrea Con
siliului de Miniștri și a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor 'Agricole de 
Producție. La sfîrșitul anului, cînd se 
vor cunoaște cu exactitate rezultatele 
activității desfășurate, venitul lunar al 
unui cooperator se va ridica la 1000— 
1500 lei și chiar mai mult, fiind deci 
egal cu venitul mediu realizat în in
dustrie unde este de 1400—1500 lei 
lunar. De unde se realizează aceste 
sume ? La direcția generală agricolă 
a județului sîntem informați că în- 
trucît cooperativele agricole din Ialo
mița au condiții materiale și econo
mice bune, plata venitului minimului

garantat o fac din venituri proprii 
fără să recurgă la împrumuturi de la 
stat. Aceste venituri provin din va
lorificarea producției care se rfeali- 
zează în această perioadă precum și 
din avansurile primite ca urmare a 
contractelor.. încheiate pentru produ
sele care urmează să fie livrate în 
cursul anului.

Cine primește venitul minim garan
tat ? Bărbații care efectuează perma
nent 20 zile lunar de muncă în coo
perativa agricolă, iar femeile — 15. 
zile lunar. La cooperativa agricolă din 
comuna Cuza Vodă, după cele relatate 
de contabilul șef, tov. Nae Ion, bene
ficiază de acest avans 87 de oameni 
care lucrează în zootehnie, 57 de la 
Iegumicultură și 44 de la vie (care au 
lucrat la fertilizarea terenului). La 
Ceacu, avansul a fost încasat de 536 
de oameni, între aceștia fiind și cei 

1 care vor începe să lucreze efectiv de 
’ la 1 martie,'dar care și-au luat obli

gația să participe cu regularitate la 
muncă. Cît privește sumele primite, 
ele reprezintă, în general, 60 la sută 
din valoarea unei norme convenționa
le, restul urmînd să fie achitat la 
sfîrșitul anului. în cadrul sectorului 
zootehnic unde rezultatele se cunosc 
Ia sfîrșitul fiecărei luni, pe baza ta
rifelor stabilite se plătesc cooperato
rilor pînă la 80 Ia sută din tarife.

Deși a trecut puțin timp de la in
troducerea acordului global cu plata 
în bani, această formă de retribuire 
își arată roadele. în primul rînd, au 
fost create premise pentru desfășu
rarea în condiții mai bune a lucră
rilor agricole. Este tocmai faptul care 
explică de ce, în județul Ialomița, nu
meroase lucrări, specifice acestui se
zon, sint avansate : amenajarea de 
răsadnițe și solarii, insămînțarea în 
răsadnițe, fertilizarea terenului etc. 
„în comparație cu anul trecut, 
vin mai multi oameni la lucru — spu
nea ing. Virginia Florea, șefă de fer
mă la cooperativa agricolă din comu
na Cuza Vodă. Am terminat semăna
tul verzei timpurii în răsadnițe, pre
cum și 650 mp cu tomate timpurii din 
cei 750 mp cît avem prevăzut în 
plan. Asigurăm, în continuare bio- 
combustibil pentru răsadnițe, facem 
ghivece nutritive într-un cuvînt, lu
crările merg bine". O părere, ase
mănătoare a exprimat-o tov. Gelu 
Ioniță, președintele cooperativei agri
cole din comuna Mihai Viteazu : „în 
ultimii trei ani am avut mari neca
zuri cu permanentizarea îngrijitorilor

în sectorul zootehnic. Acum, ca ur
mare a aplicării acordului global, am 
reușit, pentru prima dată, să înde
plinim planul la lapte pe luna ianua
rie, Munca se desfășoară bine și în 
celelalte sectoare ale cooperativei".

★
Aplicarea acordului global cu plata 

în bani are o deosebită importanță 
pentru ansamblul agriculturii țării, 
motiv pentru care această formă a 
fost generalizată în toate cooperati
vele agricole din județul Ialomița. 
Am reținut cele spuse de tov. Ion 
Criștea, directorul direcției generala 
agricole județene: „Sînt cunoscute a- 
vanțajele.pe care le prezintă plata în 
bani a retribuției cuvenite membrilor 
cooperatori, atît. la nivelul fiecărei 
unități, cît și la nivelul întregii agri
culturi cooperatiste.. După cum se știe 
Bărăganul este cea mai mare zonă 
cerealieră a țării, mare parte din el 
aflîndu-se în hotarul județului Ialo
mița. înainte,, cînd fiecare unitate a- 
gricolă trebuia să-și asigure din pro
ducția proprie necesarul de cereals 
pentru membrii săi, nu se nutea trece 
la o repartizare teritorială rațională 
a culturilor în funcție de condițiile 
pedoclimatice cele mai favorabile. în 
noile condiții, care permit să se cre
eze un disponibil de grîu și porumb 
care va putea fi repartizat unităților 
cu profil necerealier pentru acope
rirea nevoilor de consum ale mem
brilor acestora, zonarea producției, 
profilarea și specializarea cooperati
velor, condiții esențiale ale moderni
zării și intensificării agriculturii, de
vin pe deplin posibile. Din acest pro
ces au de cîștigat atît cooperativele 
agricole, obligate să sporească gradul 
de utilizare a mijloacelor de produc
ție și a forței de muncă, cît și coope
ratorii, ale căror venituri cresc. Con
știenți că Bărăganul — grînarul nu
mărul unu al țării — trebuie să pro
ducă mai multe cereale, am îndrumat 
cooperativele agricole să adopate ca 
formă . de retribuire acordul global 
cu plata în bani".

Este, într-adevăr, o măsură bună, 
care va face ca potențialul agricultu
rii județului Ialomița să fie valori
ficat mai bine, forța de muncă a ță
rănimii să fie utilizată- mai rațional, 
ceea ce va însemna un belșug de pro
duse agricole — în interesul celor ca 
muncesc pe ogoare, în folosul întra- 
gii economii.
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HOTĂRlRI IN PROBLEME ESENȚIALE 

ALE ACTIVITĂȚII ECONOMICE
In întreprinderi continuă să se desfășoare adunările generale ale sa- vitatea prezentă și de perspectivă a întreprinderilor, fac numeroase

Iariaților — instituție muncitorească supremă de conducere a unită- propuneri și sugestii valoroase menite să contribuie la o mai bună
ților economice. Expresie pregnantă a amplului proces de dezvoltare valorificare a posibilităților existente, Ia ridicarea calitativă a întregii
și adîncire a democratismului orînduirii noastre în t«ate sectoarele vie- activități economice. Impresionează în mod deosebit, în întreaga des-
ții economice și sociale, adunările generale constituie o formă directă, fășurare a adunărilor generale ale salariaților, competența cu care este
nemijlocită de participare a tuturor categoriilor de salariați — mun- abordată problematica amplă și complexă a producției, rod al unei
citori, ingineri, tehnicieni și economiști — Ia conducerea și organizarea vaste experiențe în muncă, al perfecționării cunoștințelor profesionale,
întregii activități economice a întreprinderilor, asigurînd creșterea res- idee pe care secretarul general al partidului a subliniat-o în expune-
ponșabiiității fiecăruia dintre ei pentru bunul mers al producției, pen- rea făcută la adunarea generală a reprezentanților salariaților de la
tru îndeplinirea tuturor indicatorilor planului. uzinele „23 August" din Capitală — spiritul de înaltă responsabilitate
_^,e fondul rezultatelor prestigioase înregistrate în cincinalul trecut, șj hotărîrea fermă a colectivelor de întreprinderi de a înlătura neajun-

călăuziți de indicațiile prețioase cuprinse în cuvîntarea rostită de tova- șurile din munca lor, de a asigura un cadru productiv dominat de înal-
rășul Nicolae Ceaușescu în încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. tul randament și o tot mai ridicată eficiență economică, pentru înfăp-
din 10—11 februarie a.c„ salariații analizează într-o atmosferă dominată tuirea cu succes a sarcinilor de producție din primul an al noului
de spiritul exigenței muițptorești problemele majore care privesc acti- cincinal.

UZINA DE POMPE DIN CAPITALĂ UZINA MECANICĂ BUZĂU

Mă aflam, zilele trecute, la aduna
rea generală a reprezentanților sa- 
lariaților de la bine cunoscuta Uzină 
de pompe din Capitală și încercam 
să fac o paralelă cu adunarea la 
care asistasem cu un an în urmă. 
Anul trecut avusesem sentimentul 
că mă aflam la o obișnuită consfă
tuire de producție, în care unul vor
bea despre aprovizionarea cu mate
riale și scule, altul despre faptul că 
într-o zi maistrul nu i-a dat de lu
cru sau că a lipsit curentul electric 
ș.a.m.d.

De această dată, înalta ținută a 
dezbaterilor, propunerile și sugestiile 
numeroase reieșite din discuții, pro
gramele concrete de măsuri adoptate
— care au făcut ca adunarea să se 
afirme ca for suprem de conducere 
în întreprindere — au fost posibile 
datorită pregătirilor intense făcute 
în prealabil de organizația de partid, 
de comitetul sindicatului, de cadrele 
din conducerea tehnico-administrati- 
vă; analizei responsabile, realiste a 
activității uzinei cuprinse în darea 
de seamă prezentată de preșe
dintele comitetului de direcție, ing. 
Dimitrie Grecov.

Am reținut din darea de seamă : 
„Deși producția marfă pe anul tre
cut a depășit cu 1,65 milioane lei 
prevederile planului, nu am respec
tat în mod exemplar contractele an
gajate cu beneficiarii, rămînînd în 
repetate rînduri cu un volum de o- 
bligații contractuale neonorate. Ne- 
realizarea a 170 de contracte arată 
că preocuparea pentru acest obiec
tiv a comitetului de direcție, a ser
viciilor de specialitate și a secțiilor 
de producție nu a fost mulțumitoare. 
Putem spune că se va obține califi
cativul foarte bine în activitatea 
noastră productivă deosebit de com
plexă cind vom livra integral, la 
termen, produsele contractate, fără 
nici o restanță și în condiții de înaltă 
calitate".

Cîțiva dintre cei care au luat cu- 
vîntul au reținut în mod aparte a- 
tenția celor prezenți, atît prin pro
blematica interesantă ridicată, cît și 
prin contribuția adusă pentru ca a- 
dunarea generală să-și'îndeplinească 
cît mai bine rolul său de for munci
toresc suprem de conducere a între
prinderii.

— Socotesc nimerit să spun aici
— afirma maistrul Dumitru Mușat de 
Ia turnătorie, că se impune o serioa
să îmbunătățire a muncii comitetu
lui nostru de direcție. Am în vedere 
cind spun acest lucru faptul că pînă 
acum. în cele mai multe cazuri, pro
blemele examinate în comitetul de 
direcție nu s-au pregătit din vreme, 
nu au fost aduse la cunoștința mem
brilor comitetului cu mai multe zile 
înainte. Partidul nostru a conceput 
organizarea comitetelor de direcție, 
ca și insiituționalizarea adunărilor 
generale, pornind de la premisa ca 
un număr cît mai mare, întreaga 
masă de muncitori, tehnicieni și in
gineri să participe la conducerea tre
burilor întreprinderilor, la gestiona
rea bunurilor materiale și bănești. 
Or, dacă membrii comitetului și, în 
special, reprezentanții noștri, ai sa- 
lariaților nu știu ce vor analiza în 
întîlnirile lor sistematice, hotărîrile 
se iau doar de cîteva cadre de con
ducere, existînd oricînd posibilitatea 
de a greși.

Controlorul de calitate Ștefan Boră- 
nescu și șeful secției turnătorie, 
Gheorghe Santa, spre exemplu, au 
arătat că problema calității produse
lor a fost scăpată din mînă, în bună 
măsură, de conducerea tehnico-ad- 
ministrativă. din care motiv rebutul 
s-a ridicat în ultimul an la aproape 
3,4 milioane lei. Comitetul de direc
ție s-a mulțumit să înregistreze ace_st 
rebut, să ia pe ici pe colo cite o mă
sură. dar deficientele mari au con
tinuat ; la turnătorie, unde rebutul 
e cel mai mare, se lucrează cu multe 
improvizații.

Pentru că problema diversificării 
și calității producției a făcut obiectul 
multor luări de cuvînt. fiind de ma
ximă importantă în condițiile du
blării producției uzinei pînă în 1975
— de la 46 000 pompe în acest an, la 
peste 90 000 — adunarea generală a 
reprezentanților salariaților a apro
bat un program special de măsuri în 
acest sens. „Aplicarea acestui pro
gram, grăbirea asimilării a noi tipuri 
de pompe și ridicarea permanentă a 
performanțelor lor tehnice _ și func
ționale vor fi de natură să crească 
prestigiul uzinei, să ne afirmăm tot 
mai mult și la export" — conchidea 
în cuvîntul său ing. Nicolae Po
pescu, tehnologul-șef.

— Spre sfîrșitul anului trecut, co
lectivul nostru a trăit un moment 
deosebit de plăcut și important pen
tru noi, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Conducătorul partidului 
a apreciat rezultatele și nivelul de 
tehnicitate al producției uzinei și 
ne-a recomandat să intensificăm e- 
forturil» pentru lărgirea sorti

mentului de pompe, construirea unor 
mașini speciale prin autodotare, 
pentru terminarea grabnică a inves
tițiilor în curs, în așa fel incit să 
satisfacem cele mai exigente cerințe 
ale beneficiarilor din țară și de peste 
hotare. Vizita ne-a stimulat mult 
munca și ne propunem să facem totul 
pentru a traduce în fapt aceste pre
țioase indicații.

Astfel de cuvinte de înaltă apre
ciere asupra contactului direct, asu
pra legăturilor trainice ale con
ducerii partidului, personal ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, cu rea
litatea vie din unitățile economice, 
cu oamenii muncii au avut și alți 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
uzină.

Definitorie pentru adunarea gene
rală a salariaților de la această uzină 
a fost analiza atentă, în spirit con
structiv — oferind rezolvări eficace, 
puncte de reper pentru activitatea 
comitetului de direcție pînă .la vii
toarei adunare, că și într-o măi lar
gă viziune — nu numai a aspectelor 
activității economice, ci și a celor 
sociale, privitoare la condițiile de 
muncă și de viață ale colectivului de 
salariați. Cei care au luat cu
vîntul au relevat un șir de lu
cruri interesante, de larg interes 
pentru toți participantii la dezbateri.

ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR 
din Întreprinderi

: . ■ ■/.. • di.'' ? ■ ■

Lăcătușul Ion Mija propunea să se 
îmbunătățească sistemul de ventila
ție la turnătorie și. totodată, să exis
te mai multă grijă pentru ucenicii 
care învață meseria Ia locul de mun
că ; Victor Dănăilă. președintele co
mitetului sindicatului, și muncitorul 
Nicolae Clită sugerau ca prin pro
gramarea producției și organizarea 
muncii să se aibă în vedere elimina
rea Orelor suplimentare, ceea ce este 
pe deplin posibil printr-o eșalonare 
rațională a lucrului zi de zi. decadă 
cu decadă și. deci. înlăturarea asal
tului de la sfîrșit de lună. Alți mun
citori. maiștri și ingineri au reliefat 
necesitatea ca în contractul colectiv 
să se prevadă un număr sporit de 
măsuri de protecția muncii, iar la 
lucrările de investiții care se reali
zează în prezent să se aibă mai mult 
în vedere îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale oamenilor.

Nu putem încheia rîndurile de față 
despre adunarea reprezentanților sa- 
lariaților de la Uzina de pompe din 
Capitală fără a nota că ultimul punct 
din ordinea de zi — alegerea repre
zentanților salariaților în comitetul 
de direcție — a stîrnit un mare in
teres. Mai întîi o precizare : atunci 
cind reprezentantul Centralei indus
triale de utilaj chimic și rafinării din 
Capitală — de care aparține uzina 
de pompe — a citit lista membrilor 
comitetului de direcție numiți prin 
decizia consiliului de administrație, 
s-a născut o obiecțiune. Maistrul 
Dumitru Mușat a arătat că este îm
potriva reînnoirii numirii construc- 
torului-șef, ing. Ernest Băltărețu, în 
comitetul de direcție. „Nu că nu ar 
fi un om capabil — a motivat el — 
ci pentru că în relațiile cu alte ca
dre. cu muncitorii nu are o atitu
dine tovărășească, nu e apropiat de 
ei. nu răspunde la cerințele lor."

Această obiecțiune a fost susținu
tă și de inginerii Valentin Negrea și 
Petre Păsan. care au luat cuvîntul în 
continuare. Adunarea. în unanimi
tate, a hotărît ca comitetul de direc
ție să ceară centralei industriale re
tragerea numirii inginerului Băltă- 
rețu în calitatea de membru al comi
tetului, recomandînd să se acorde 
această răspundere altui cadru de 
conducere. în sfîrșit. adunarea sala- 
riaților și-a ales reprezentanții săi 
în comitetul de direcție. în număr de 
cinci.

Faptul în sine al neacceptării deci
ziei de reînnoire a mandatului unui 
membru al comitetului de direcție 
este relevant pentru exigenta cu care 
adunarea salariaților dorește să asi
gure perfecționarea activității econo
mice a uzinei, pentru înaltul demo
cratism care caracterizează tot mai 
mult întreaga noastră viață econo
mică. Este încă un element în plus 
care ne face să credem în succesul 
hotărîrii constructorilor de pompe 
din papitală de a munci cu eforturi 
sporite pentru înfăptuirea sarcinilor 
de plan ce le revin, pentru afirma
rea tot mai largă a prestigiului 
uzinei.

Nicolae PANTILIE

E

Care sînt repercusiunile aprovizio
nării neritmice cu materii prime și 
materiale, organizării defectuoase a 
fluxurilor tehnologice și utilizării ne
raționale a capacităților de producție 
într-o întreprindere nu este greu de 
imaginat. Le-a cunoscut și le-a re
simțit din plin, anul trecut, și colecti
vul Uzinei mecanice din Buzău care, 
în ciuda eforturilor susținute din ulti
mele săptămîni ale anului, n-a reușit 
să salveze realizarea planului. Era 
lesne de înțeles că muncitorii și teh
nicienii uzinei vor folosi cum se cu
vine prilejul pe care l-a oferit adu
narea generală a salariaților pentru 
a pune în discuție tocmai asemenea 
deficiențe a căror lichidare este de 
stringentă actualitate pentru realiza
rea planului pe acest an.

Dacă darea de seamă prezentată 
de comitetul de direcție a căutat să 
eludeze lipsurile proprii, să treacă 
peste cauzele unor neajunsuri Ce se 
perpetuează, participanții- la dezba
terile din adunarea generală le-au 
analizat temeinic, cu un înalt spirit 
de combativitate. S-a arătat pe drept 
cuvînt că activitatea uzinei a fost 
nesatisfăcătoare.

— Neîndeplinirea principalilor in
dicatori de plan este o consecință a 
faptului că luni de zile nu s-au putut 
găsi soluțiile cele mai eficiente pen
tru depășirea impasului în care am 
intrat — spunea ing. Dumitru Niță, 
din secția I.

Lipsesc inițiativele ? S-a acționat 
oare cu insuficientă fermitate pentru 

depistarea și lichidarea lipsurilor ? La 
aceste întrebări, cu care s-au deschis 
practic discuțiile, participanții au răs
puns : Nu. Gravele dereglări apărute 
în aprovizionarea tehnico-materială la 
materialele de bază — sîrmă de bo
binat, contactoare electrice, scule, 
oțel, ansamble de vagon — au dus la 
înregistrarea unor numeroase și mari 
rămîneri în urmă în îndeplinirea pla
nului. în analiza profundă a fenome
nului s-a constatat că, adesea, comi
tetul de direcție a făcut prea puțin 
pentru lichidarea neajunsurilor, nu a 
sprijinit îndeaproape compartimentul 
de aprovizionare. Președintele comi
tetului de direcție, ing. Petre Hoisan, 
a mers atît de departe cu tactica de 
a nu supăra pe nimeni, îneît a pre
ferat ca uzina să nu-și realizeze 
planul decît să ridice serios, la 
nivelul Grupului industrial pentru 
construcții do vagoane din Arad — 
din care face parte uzina — problema 
înlăturării greutăților prin care tre
ce, cerînd sprijin.

Un alt membru al comitetului de 
direcție, ing. Constantin Sandu, răs- 
punzînd unor îndreptățite critici, în 
calitatea sa de inginer-șef ad
junct al uzinei, a căutat să stre
coare în adunare o atmosferă liniș
titoare : „Avem și noi, membrii co
mitetului de direcție, lipsuri. Dar tre
buie spus că nici dotările de care dis
punem nu sînt corespunzătoare". Cu 
fermitate și promptitudine, partici
panții la discuții au combătut această 
justificare facilă, precizînd că comi
tetul de direcție al întreprinderii nu 
și-a făcut datoria, că nu a valorificat 
numeroasele propuneri venite din 
rîndurile colectivului, a stat, de 
cele mai multe ori, în coada ini
țiativelor, s-a mulțumit să se plîngă, 
să aștepte sprijin în cele mai elemen
tare probleme. Intensa activitate de 
organizare a tehnologiei, depusă în 
ultimele 3—4 luni, la care au parti
cipat și activiști ai comisiei econo
mice a Comitetului județean al P.C.R. 
Buzău, a demonstrat că se pot pro
duce 4 vagoane pe zi, adică cifra pla
nificată, și că rămînerile în urmă se 
datoresc unor deficiențe interne, pe 
care comitetul de direcție nu a în
cercat să le anihileze, dar nici nu 
le-a pus în dezbaterea colectivului 
pentru a se găsi modalitățile pentru 
înlăturarea lor.

Mulți participanți la discuții au 
atras atenția comitetului de direcție 
asupra necesităților de a îmbunătăți 
transportul intern. Maistrul Con
stantin Teodor, de la secția a 
III-a, spunea : „întrucît unele sec
toare nu dispun de electrocare 
sau alte mijloace mecanizate, trans
portul unor materiale se face ma
nual, fapt care se răsfrînge ne

gativ asupra productivității". Au 
fost propuse, totodată, și modalită
țile de rezolvare a unor probleme 
stringente, printre care întocmirea 
unui plan de autodotare și o folosire 
în mai mare măsură a fondurilor de 
mică mecanizare. Este, însă, nece
sar ca cheltuielile care se fac în a- 
cest sens să-și găsească neîntîrziat 
un corespondent în producție. Ridi- 
cînd în discuție necesitatea înzestrării 
tehnice la nivelul sarcinilor de pro
ducție, reprezentanții salariaților au 
apreciat că mijloacele tehnice exis
tente și schimburile pot fi încărcate 
mai judicios. Poate fi redus, de ase
menea, numărul mare de opriri în 
funcționarea mașinilor, sporind astfel 
indicele mediu de utilizare a acestora, 
în condițiile unui regim intens de ex
ploatare, mașinile cu un grad înaintat 
de uzură trebuie să fie reparate și în
treținute corespunzător.

Nu mai puțin dezbătută a fost și 
problema îmbunătățirii condițiilor de 
lucru, arătîndu-se că în acest scop 
au fost prevăzute fonduri în valoare 
de peste 1 milion lei, din care s-au 
cheltuit doar 900 000 lei. Cu toate că 
era absolut necesar să se efectueze 
unele lucrări, nu s-au cheltuit fondu
rile în întregime, nefiind realizate 
tocmai lucrările destinate introducerii 
instalațiilor de ventilație, fapt ce afec
tează condițiile de muncă și randa
mentul muncitorilor.

în discuțiile din cadrul adunării 
generale s-a subliniat, totodată, că 
este intolerabilă practicarea în con
tinuare a unor metode de conducere 
economică învechite, că nu mai poate 
fi admisă lipsa unei conduceri colec
tive în cadrul comitetului de direcție, 
prin luarea unor măsuri hotărîtoare 
în mod unilateral de către director 
și inginerul-șef, s-a criticat aspru că 
au fost ignorate cele peste 100 
de propuneri valoroase ale muncito
rilor și tehnicienilor. Felul în care au 
lucrat pînă acum o serie de membri 
ai comitetului de direcție, printre 
care și președintele acestuia, pune 
sub semnul întrebării oportunitatea 
menținerii lor în continuare în acest 
organ de conducere colectivă.

Folosind din plin experiența lor în 
producție, unii participanți la aduna
re — Gheorghe Mircea, maistru Ia 
secția vagoane, Petre Bura, inginer- 
șef — au arătat că problemele cele 
mai importante ale uzinei rămin pro
filarea și specializarea ei pe produse 
de serie largă, capabile să-i acopere 
capacitățile de producție și care să 
poată fi uzinate cu dotările existente, 
ca și grăbirea asimilării unor produse 
de înaltă tehnicitate (ar flexibil cu 
vîrf de oțel aliat), care este mereu a- 
mînată de grupul industrial și de mi
nister. „Dacă s-a obținut o producție 
suplimentară de 109 milioane lei cu 
capacrtățile actuale, înseamnă că sînt 
condiții pentru un spor substanțial 
prin specializare și profilare" — a 
spus ing. Petre Bura. A reținut aten
ția și opinia mai multor vorbitori ca 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini să analizeze, în sfîrșit, cît de 
eficientă este apartenența uzinei la 
grupul din Arad. Dorința muncitori
lor de a se discuta aceste probleme de 
bază pentru viitorul uzinei, la nive
lul conducerii ministerului, este le
gitimă.

Critici serioase au fost făcute și în 
legătură cu pregătirea cadrelor. 
„Noi, sudorii — spunea Comeliu 
Victor — învățăm unul de la ce
lălalt. Ne calificăm după ureche. Dar 
cursurile care, chipurile, se fac, nu 
sînt conduse de un cadru bine pre
gătit, care să ne ajute efectiv". De 
patru luni această problemă, care a- 
fectează calificarea profesională a 200 
de sudori, din care majoritatea ti
neri, este mereu pusă în discuție. De 
4 luni ea este amînată de comi
tetul de direcție fiind socotită minoră. 
Directorul Petre Hoisan se arată 
dispus să împartă replici scurte spu- 
nînd că nu are un inginer sudor în 
uzină. în schimb nu reține o idee atît 
de simplă ca cea spusă de muncitori 
referitoare la aducerea unor specia
liști de la uzina vecină, de sîrmă și 
produse din sîrmă.

Multitudinea problemelor ridicate, 
modul concret, combativ și construc
tiv în care au fost abordate au de
monstrat în fapt forța democrației 
muncitorești în acțiune, au ilustrat 
creșterea responsabilității generale a 
colectivului pentru bunul mers al 
treburilor întreprinderii, care s-a an
gajat să realizeze exemplar în acest 
an planul de producție, sarcinile de 
asimilare a noi sortimente, de ridi
care a nivelului calitativ al întregii 
activități a uzinei.

Radu GHEORGHIU 
corespondentul „Scînteii"

Nu vom precupeți nici un efort 
pentru a îndeplini exemplar 
hotărîrile recentei plenare 

a C. C. al P. C. R.
Telegrame adresate C. C. al P. C. R. 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Reprezentanții salariaților din uzi
na „1 Mai“-Ploiești, întruniți în a- 
dunare pentru analizarea rezultatelor 
economice pe anul 1970 și dezbaterea 
sarcinilor de plan pe 1971, raportează 
cu satisfacție că sub conducerea 
permanentă a organizației de partid 
colectivul de muncă al uzinei noastre 
a îndeplinit principalii indicatori de 
plan și angajamentele pe anul 1970, 
obținînd peste plan următoarele rea
lizări : producția globală — 13 300 mii 
lei, producția marfă — 41 000 mii lei, 
producția marfă vîndută și încasată 
— 104 000 mii lei, livrări suplimen
tare la export (valută) — 20 000 mii 
lei, au fost reduse cheltuielile pe mia 
de lei producție-marfă cu 16.5 lei, 
s-au realizat 23 017 mii Iei beneficii 
peste plan, la planul tehnic s-au în
deplinit 61 faze față de 55 prevăzute.

Expresie a înaltei preocupări acor
date de conducerea Partidului Comu
nist Român, de dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Ceaușescu, 
dezvoltării producției de utilaj petro
lier,-'uzina noastră a cunoscut un 
înalt ritm de dezvoltare și de mo
dernizare în anii cincinalului 1966— 
1970 ; astfel, producția globală a fost 
în 1970 de 1,9 ori mai mare 
decît în 1965, productivitatea muncii 
a sporit în acest timp cu peste 70 la 
sută, iar numărul de salariați a cres
cut cu 13 la sută.

Mergînd pe linia trasată de con
gresele IX și X ale Partidului Co
munist Român, s-a perfecționat și di
versificat producția de utilaj petro
lier, ridicînd continuu competitivita
tea acestuia pe piața mondială.

Noul plan cincinal pune sarcini 
sporite și de mare cinste în fata 
noastră. Călăuziți de prețioasele 
dumneavoastră recomandări făcute 
cu ocazia vizitei de lucru în uzina 
noastră, Ia începutul acestui an am 
analizat cu toată răspunderea posi
bilitățile de a ridica tot mai sus 
prestigiul mărcii fabricii, de valori
ficare a întregului potențial material 
și uman, de' creștere a eficienței e- 
conomice, începînd cu primul an al 
noului cincinal 1971—1975. Pe această 
bază, colectivul nostru se angajează 
de a realiza pe anul 1971 și în cin
stea celei de-a 50-a aniversări a 
creării Partidului, Comunist Român 
peste plan următoarele : producția 
globală — 50 000 000 lei, din care 
10 000 000 lei pînă Ia 8 mai, produc

Zona de sud a municipiului Ploiești : uzina „1 Mai

LA BLAJ

Noi tipuri 
de mobilă

ALBA IULIA (corespondentul 
„Scînteii", Ștefan Dinică). — 
Complexul de prelucrare a lem
nului Blaj a asigurat pe plan 
extern un bun renume făurari
lor de mobilă din țara noastră, 
în acest an, aproape 60 la sută 
din producția de mobilă a Com
plexului de prelucrare a lemnu
lui de la Blaj este destinată 
exportului, mareînd o creștere 
de 10 la sută față de anul pre
cedent. ■ Printre noile produse 
asimilate și intrate în fabrica
ție în acest an se numără trei 
tipuri de comode destinate unor 
beneficiari din R. F. a Germa
niei. Primul lot din aceste pro
duse a și fost livrat. Se află în 
curs de asimilare, urmînd ca să 
înceapă în curînd producția de 
serie, o nouă garnitură — came
ra de zi „Timiș". Alte tipuri de 
mobilă. printre care camera 
combinată pentru tineret, came
ra combinată „Erica", o serie de 
comode, un nou model de su
fragerie etc. — sînt în pregăti
re în vederea participării C.P.L. 
Blaj la tirgurile internaționale 
de mobilă de la Paris, Moscova. 
Gotteborg etc. Noile produse a- 
mintite vor intra în fabricația 
de serie în cursul acestui an. 

ția marfă vîndută și încasată — 
40 000 000 lei, din care 10 000 000 lei 
pînă la 8 mai, beneficiu peste plan — 
5 000 000 lei, din care 1 000 000 pînă 
la 8 mai, reducerea consumului de 
metal față de normele de consum 
cu 150 tone, ridicarea indicelui de 
utilizare a fondului de timp dispo
nibil al mașinilor-unelte cu 2,5 la 
sută ; față de realizările anului 1970, 
reducerea cu 3 luni a timpului de a- 
similare a următoarelor produse : 
pompa 2 PN — 400, pompa 3 PN — 
1000, prevenitorul de erupție 11 în x 
700, prevenitorul de erupție 16 3/4 
în x 210, realizarea prin autodotare 
a unor mașini, utilaje, dispozitive în 
valoare de 8 500 000 lei.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
că organizația de partid, colec
tivul uzinei noastre, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a înde
plini exemplar linia politică a parti
dului, sarcinile izvorîte din plenara 
C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie 
1971.

■Ar
Intr-o telegramă adresată Comite

tului Central al partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
participanții la consfătuirea inova
torilor din județul Satu-Mare rapor
tează că prin aplicarea în producție 
a inovațiilor, realizate anul trecut, 
s-au obținut economii în valoare de 
15,9 milioane lei, cu 5,9 milioane lei 
mai mult față de angajamentul asu
mat. Două dintre invențiile realizate 
la uzina „Unio" au fost brevetate în 
Suedia, U.R.S.S., Italia, R.F. a Ger
maniei, iar una dintre acestea a pri
mit, la Tîrgul internațional de inven
ții de la Viena, medalia „Argintul 
Mare".

Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, se spune în în
cheierea telegramei, că inventatorii, 
inovatorii și raționalizatorii din ju
dețul Satu-Mare își vor înzeci efor
turile pentru ca prin aplicarea în 
producție a invențiilor și inovațiilor 
realizate în acest an să obțină eco
nomii în valoare de 20 milioane lei, 
din care 5 milioane pînă la 8 mai, 
Cinstind astfel prin rezultatele acti
vității lor creatoare gloriosul jubileu 
al partidului.

(Agerpres)
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LA CENTRALA MINELOR DE FIER 
Șl NEMETALIFERE CLUJ 

PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ 
Șl DE CALITATE

lună și jumătate din a- 
colectivele exploatărilor 

din cadrul Centralei 
de fier și nemetalifere

într-o 
cest an, 
miniere.

‘ minelor
din Cluj au dat peste prevede
rile planului o producție de 
peste două milioane lei. Printre 
altele, producția a fost depășită 
Ia nisipuri fine clasate cu 10 000 
tone. în timp ce anul trecut 
s-au livrat în total 98 000 tone 
nisipuri fine clasate, în acest an 
se vor realiza 291000 tone, ca 
urmare a intrării în funcțiune a 
unei instalații moderne de pre
parare a nisipurilor metalurgice 
și caolinoase la exploatarea 
Aghireș. în felul acesta vor fi 
satisfăcute în întregime solicită
rile industriei constructoare de 
mașini de nisipuri fine clasare, 
necesare turnătoriilor, contribu- 
indu-se astfel la îmbunătățirea 
calității pieselor turnate. De a- 
semenea, a început să producă 
cu întreaga capacitate noua in
stalație de preparare a bentonitei 
de la Cluj. în 45 de zile din a- 
cest an s-a realizat o producție

CONSFĂTUIRE 
PRIVIND CULTURA 

SI INDUSTRIALIZAREA ■»

SFECLEI DE ZAHĂR
La Tîrgu-Mureș au avut Ioc 

ieri lucrările consfătuirii -pe țară 
privind organizarea producției și in
dustrializarea sfeclei de zahăr. La 
lucrări au participat tovarășii Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și 
apelor, Nicolae Vereș, prim-secretar 
al Comitetului județean Mureș al 
P.C.R., și Ion Moldovan, șeful Depar
tamentului industriei alimentare. 
Participanții la consfătuire, specia
liști din unitățile agricole, de la or
ganele agricole județene și din mi
nisterul de resort, cercetători au a- 
nalizat atît rezultatele obținute în 
anii cincinalului încheiat, în ce pri
vește cultura sfeclei de zahăr, cit 
și sarcinile pe anul în curs și cin- 
cinalul^pe care l-am început.

în discuțiile purtate s-a subliniat, 
între altele, necesitatea îmbunătățirii 
producerii semințelor, domeniu în 
care există serioase neajunsuri, intro
ducerea tehnologiilor moderne, înce- 
pind cu pregătirea terenului, semă
natul și terminînd cu recoltatul. S-a 
subliniat că rezolvarea multiplelor 
probleme legate de sporirea producției 
de sfeclă de zahăr va fi influențată 
pozitiv ca urmare a introducerii noi
lor forme de organizare și retribuire 
a muncii în C.A.P. Cu acest prilej- 
a fost prezentată experiența județu
lui Mureș, unde au fost organizata 
două asociații intercooperatiste pen
tru cultivarea sfeclei de zahăr la 
care participă 84 cooperative agri
cole cu o suprafață de 10 100 hecta
re și care sînt situate în jurul celor 
două fabrici de zahăr din Tîrgu-Mu
reș și Luduș. Cele 48 ferme din ca
drul asociațiilor au fost încadrate cu 
specialiști, s-au constituit formațiile 
de lucru formate din cooperatori și 
mecanizatori, iar retribuirea se va 
face în acord global. Totodată, au 
fost analizate pe larg măsurile care 
se impun a fi luate pentru mărirea 
eficienței economice în industrializa
rea sfeclei de zahăr.

In încheierea consfătuirii a luat 
cuvîntul tovarășul Iosif Banc.

de 470 tone bentonită albă de 
Răzoare, sortiment mult solicitat 
în industria hîrtiei, înlesnind 
astfel reducerea importului de 
caolin. Tot suplimentar au fost 
realizate în această perioadă 276 
tone caolin spălat, 6 700 tone 
dolomită și 125 tone feldspat 
pentru industria porțelanului și a 
sticlei.

în scopul creșterii capacități
lor de producție și al ridicării ca
lității acesteia, la Uzina de pre
parare a minereurilor de la Te- 
liuc este în curs de modernizare 
un cuptor și se sporește capaci
tatea de măcinare la una din li
niile tehnologice. La Centrul de 
cercetări miniere, de pe lîngă 
centrală, dotat cu aparatură mo
dernă, există o preocupare sus
ținută 
cedee noi de valorificare supe
rioară 
exploatează, folosirea deșeurilor 
rezultate din actualele procese 
tehnologice și stabilirea de noi 
fluxuri tehnologice moderne.

V
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pentru găsirea unor pro-

a substanțelor utile ce se
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Dezvoltarea dinamică a forțelor de producție

INVESTIȚIILE

1961-1965: 3240 MILIOANE LEI
1966-1970: 5602 MILIOANE LEI

Aproape 3 miliarde lei au fost investiți in industrie

Baza materială 

a județului s-a extins
datorită celor

105
OBIECTIVE NOI
Șl DEZVOLTĂRI 

printre care:
® Fabrica de amortizoare și carda-

Hg (Uzina da pies® auto Sibiu)

• Hala de montaj-vopsitorle, CT1 ’
suprafață de 5 300 mp (Uzina „Independența" Sibiu)

® Secția finisaj și secția țesâtorie, 
en un spor de producție de 3,9 milioane metri pă- 
trați țesături pe an (Uzina textilă „Tirnava" Me
dia*).

® Secția vopsitorie,
1440 tone fire vopsite pe an

cu o capacitate de

v1 secția covor
plUȘat eu ® producție de 533 000 metri patrați 
covor plușat pe an (Uzina textilă Cisnădie).

MILIOANE LEI

MILIOANE IEI

CHIMIE

MILIOANE LEI MILIARDEI

INDUSTRIE
FALIMENTARĂ 
r\S| UȘOARĂ-

MATERIALE DE 
CONSTRUCȚII

CONSTRUCȚII 
^MAȘINI

ENERGIE ELECTRIC) 
Șl TERMICA , 

XCOMBUSTIBILt /EXPLOATAREA 
PRELUCRAREA 
\LEMNULUI

/ .- MILIOANE LEI

METALURGIE 
NEFEROASA"

La Uzina „Independența* din Sibiu ie executa și se asamblează tn tronsoane virolele pentru conducta forfalâ « 
hidrocentralei de pe Lotru

® 0 nouă secție de marochinârie, 
eu o producție anuală de 1 milion articole (Fabrica 
„13 Decembrie" Sibiu).

• Complexul de morârit șl panlfi*
COțle dln on 0 Producție zilnică de 320
tone făină, 68 tone pline *1 4 tone panetone.

® întreprinderea poligraficas,b,n

Secția țesâtorie stofă II a Uzinelor textile Cisnădie

2,3 MILIARDE LEI PLUS DE
Planai cincinal a lost îndeplinit 

in județ Ia 23 octombrie 1970. 
Pînă la siîrșitul anului, oamenii 
muncii au realizat peste pre
vederile planului o producție 
in valoare de 2,3 miliarde lei, 
concretizată, printre altele, în :

• 360 autocisterne pentru com
bustibil

• 795 autovehicule pentru sa
lubritate

• 1 632 tone rezervoare
• 569 tone tuburi de presiune
• 966 tone piulițe
• 29,5 milioane lei piese de 

schimb
• 9,7 milioane bucăți vase e- 

mailate

PRODUCȚIE
• 65 milioane bucăți articole 

de sticlărie
• 2,72 milioane metri pătrat! 

fesături tip lină
• 295 mii perechi încălțăminte 

cu tete de piele
• 3569 tone carne șl preparate 

din carne

AGRICULTURA

Terasări viticole efectuate In comuna Axente
Sever

Producția industrială globală 
a crescut cu 71,9 LA SUTĂ 

față de 1965
1965 1970

- construcții 1928,7 milioane 3895,9 milioane
de mașini lei lei

- textile 1422,7 2301,9
- alimentară 1154,5 99 1710,9 99

- pielărie 357,2 99 640,8 99

- exploatarea
lemnului 282,7 rr 400,3 99

Investiții: 593 MILIOANE LEI
Obiective noi și dezvoltări

• Complex avicol - Dealul Ocnei

® Construcții zootehnice - Agnita, Moșna, Șura 
Mică, Ruja ș.a.

© Plantații pomicole - Cisnădie, Sibiu

© Plantații vii - Apoldul de Sus

A crescut numărul de mașini
care lucrează pe ogoarele județului:

1965 1970

Tractoare fizice 1332 1951
Combine pentru păioase 467 734
Instalații pentru împrăș-
tierea îngrășămintelor 71 252
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TOTUL IN FOLOSUL OAMENILOR
SALARIAȚI

• Numărul salariaților a crescut în 1970, față de 1965, cu peste 17000 
ajungînd la circa 144000 , dintre care:

MUNCITORI
1965

97 949

© Fondul de salarii a crescut de

2367360000 lei în 1970

1970

112234
la 1 660 644 000 lei în 1963, la

CALIFICARE
* din totalul muncitorilor, 86 la suta sînt calificați

© 19 500 cadre cu pregătire super ioarâ șl medie » 13,7 la sută din totalul 

salariaților.

LOCUINȚE

în anii cincinalului au fost construite!

• din fondurile statului, 5874 apartamente.

• dki fondurile populației, cu sprijinul statului, 849 apartamente.

• din fondurile populației, 4575 case (inclusiv extinderi).

1965 — 102 900 000 lei.

CULTURĂ

i«o -148781000 lei
Au fost construite :

© 16 școli - împreuna cu dezvoltările, 
196 săli de clasă.

• 3 internate școlare.
Numărul cadrelor didactice:

1966 1970

«” 5 051
In anul 1969 a luat ființă Făcui- 

tatea de filologie și istorie din 
Sibiu, cu o secție română și una 

germană

Cheltuielile ia acest capitol aproape 
s-au dublat:
1965 — 7 772 000 lei.

wo- 14280000 lei
Au fost construite :
• Muzeul tehnicii populare — Dum

brava Sibiu.
© Casa de cultură a sindicatelor — 

Mediaș.
® Casa de cultură — Agnita.
© 17 cămine culturale (noi și repa

rații capitale).
© 5 muzee sătești.
Abonați la televiziune:

1965 — 9 170.

«jo - 32 253
Tirajul presei locale:

1965 — 8 500 exemplare

1970 — 33000 exemplare.

OCROTIREA SANATÂTII

Noua clădire a Liceului nr. 3 din Sibiu

Cheltuielile înregistrate la 

acest important capitol au crescut 

astfel:

1965 — 101 320 000 lei.

wo-143 909 000 lei
Obiective noi șl dezvoltări:

© Centrul stomatologic Sibiu.

• Dispensar la Mediaș.

® Secția pediatrie și obstetrică 
ginecologică (Spitalul uni
ficat Agnita)

© 1 casă de copii la Mediaș.
© 6 creșe la Sibiu, Mediaș și 

Cisnădie.
© Extinderea policlinicii din 

Cisnădie
în județ există 548 medici - 1 

medic la mai puțin de 800 
locuitori

Peste 30 la sută din personalul 
medical a urmat cursuri de 
specializare și perfecționare.

DESFACEREA 
MĂRFURILOR

în anii cincinalului au fost vîndute 
mărfuri în valoare de peste 10 miliarde 
lei.

în 1970, volumul vînzărilor prin co
merțul socialist a crescut, față de 1965, 
cu 45,8 la sută. La cîteva dintre prin
cipalele produse - pîine, carne și pre
parate din carne, zahăr, ulei, lapte - si
tuația se prezintă astfel:

Rețelele de apă, canalizare, 

gaze pentru încălzitul imobilelor 

au crescut astfel:

1965 1970

apă 193,6 km. 248,4 km.

canalizare 93,1 „ 104,3 „

gaze 599 „ 651 „

Apa potabilă distribuită popu
lației :

1965 — 2 751 000 metri cubi. 
1970 — 5 667 000 metri cubi.

Abonați la telefoane :

1965 — 5 918
1970 — 10 503

Numărul autobuzelor pentru 
transportul călătorilor a crescut 
în 1970, față de 1965, cu 201,1 
la sută.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA 
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Mitingul de prietenie și solidaritate
a tineretului bucureștean eu lupta

Din cuvîntul participanfilor la dezbateri popoarelor și tineretului din Indochina
De la tribuna forumului suprem al 

organizației revoluționare a tinere
tului din patria noastră, delegații or
ganizațiilor U.T.C. au relevat în luă- 
Jile lor de cuvînt hotărîrea tinerei 
generații de a participa mai activ la 
efortul constructiv al întregului po
por pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, pentru 
propășirea necontenită a României 
socialiste, adeziunea totală față de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru. Subliniind im
portanța deosebită a ideilor cu
prinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ținută în fața 
delegaților la Congresul al IX-lea 
al U.T.C., vorbitorii și-au ex
primat satisfacția că, și cu acest pri
lej, conducerea partidului și statului 
a avut cuvinte de caldă apreciere 
pentru U.T.C., pentru tineretul țării, 
a formulat cu claritate sarcinile ce 
revin în perioada următoare organi
zației U.T.C., în direcția creșterii au
torității și prestigiului său, a apro
pierii nemijlocite de masele de tineri, 
a valorificării plenare a energiei și 
inițiativei tinerilor, a încadrării lor 
rodnice în preocupările și activitatea 
desfășurată de întregul popor.

în cuvîntul lor, din primele două 
zile ale lucrărilor, numeroși vorbitori 
s-au oprit asupra unuia din obiecti
vele fundamentale ale activității de 
fiecare zi a organizațiilor U.T.C. : 
modul în care ele se preocupă de 
participarea tineretului la procesul 
de producție, fiecare la locul său de 
muncă, în specialitatea sa, obiectiv 
cu atît mai important cu cît cinci
nalul care a început ridică în fața 
tuturor sarcini de cea mai mare răs
pundere. Astfel, în cuvîntul tovară
șilor Dumitru Gheorghișan, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al U.T.C., Mircea Cri- 
veanu, membru al biroului comi
tetului U.T.C. de la întreprinderea 
de construcții hidrotehnice Lotru, 
Gheorghe Sin, cercetător științi
fic la Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la 
Fundulea, Vasile Rusu, șef de bri
gadă la mina Anir.oasa, Marian Do- 
brin, de la uzinele „Tractorul", Ion 
Dragu, secretar al Comitetului U.T.C. 
de la Fabrica de mașini-unelte și 
agregate — București, se menționa 
faptul că, în actualul cincinal, crește
rea forței de muncă presupune di
versificarea și dezvoltarea preocupă
rilor organizațiilor de tineret în con
ceperea și desfășurarea acțiunilor 
proprii, o colaborare mai strînsă cu 
ceilalți factori privind calificarea, 
policalificarea și reciclarea cunoștin
țelor profesionale ale tineretului. 
Este evidentă necesitatea perfecțio
nării disciplinei tehnico-productive, 
extinderea și dotarea atelierelor- 
școală cu plan de producție, pentru a 
asigura orientarea prioritară a ele
vilor către profesiunile muncitorești. 
In aceeași ordine de idei, în cuvîntul 
unor vorbitori, între care Ion Grecu, 
secretarul Comitetului U.T.C. din 
Insula Mare a Brăilei. Ion Corneanu, 
din Cobadin, județul Constanța, ing. 
Gheorghe Niculescn, de la C.A.P. 
Stoicănești, se propunea găsirea 
unor forme corespunzătoare de 
pregătire pentru tinerii care lu
crează în cooperativele agricole de 
producție, pentru a li se asigura per
manentizarea întrrunul din sectoarele 
de activitate din cooperativă. Fiecare 
loc de muncă — uzină, laborator, 
C.A.P., facultate, șantier — se subli
nia pe bună dreptate, s-a dovedit a 
fi o veritabilă școală nu numai pen
tru formarea de muncitori calificați, 
de specialiști, ci și o școală de for
mare a oamenilor, de cultivare a dîr- 
zeniei, a voinței, a eroismului și dă
ruirii. Tocmai de aceea, de la tribu
na Congresului, vorbitorii au lansat 
un apel miniștrilor, conducătorilor 
organizațiilor de masă și obștești, tu
turor cadrelor din economie de a 
manifesta mai multă receptivitate și 
solicitudine față de problemele de 
muncă și de viață ale tinerilor, de a 
se folosi într-o mult mai mare mă
sură de sprijinul organizațiilor U.T.C. 
în angajarea responsabilă a tinere
tului în procesul de producție.

O atenție deosebită a fost acor
dată în timpul discuțiilor problemelor 
privind educația politică și moral-ce- 
tățenească a tineretului. Și aici, ca 
de altfel în dezbaterile referitoare la 
alte domenii ale activității U.T.C., 
s-au adus noi puncte de vedere, noi 
sugestii și propuneri a căror tradu
cere în viață este de natură să con
tribuie la ridicarea activității Uniunii 
Tineretului Comunist la un nivel 
calitativ superior. Organizațiile 
U.T.C. — au arătat vorbitorii — tre
buie să-și intensifice preocuparea 
pentru dezvoltarea și consolidarea 
la tineri a spiritului de cinste, corec
titudine, principialitate, colectivism, a 
respectului pentru regulile de con
viețuire socială, a demnității și e- 
chității sociale.

în acest sens, Aurel Stoica, secretar 
al Comitetului județean Cluj al 
U.T.C., Andrei Fabian, prim-secretar 
al Comitetului județean Harghita al 
U.T.C., arătau că experiența, viața, au 
demonstrat că nu există întrebări la 
care să nu se poată răspunde cu mo
dalitățile de care dispunem. Deficien
ța constă în faptul că uneori se dau 
răspunsuri neinteligente. în nume
roase luări de cuvînt, s-a relevat ex
periența pozitivă a organizației 
U.T.C. în acest domeniu, ca și unele 
neajunsuri, s-a afirmat, pornind de 
la realitățile muncii, că există toate 
condițiile pentru a iniția activități 
cu larg ecou și o sporită eficiență, 
destinate pregătirii politico-ideologice 
a tinerilor.

Cu o înaltă responsabilitate civică, 
cu un patos propriu generației ti
nere, de la tribuna congresului s-a 
arătat că devotamentul pentru idea
lurile comuniste se concretizează, 
înainte de toate, în nobilul simțămint 
al patriotismului socialist care. în 
condițiile socialismului, se îmbină 
armonios cu solidaritatea internațio- 
nalistă cu alte popoare, cu forțele 
revoluționare și progresiste, din în
treaga lume. . .

„Pentru brigada de tineri romani 
care a participat la marea „ZAFRA" 
pe pămîntul liber al Cubei — a spus 
Alexandru Popescu, secretar al Co
mitetului U.T.C. de la întreprinderea 
de transporturi din Timișoara, — a- 
cest act a reprezentat o dovadă a 
solidarității internaționale cu poporul 
și tineretul cuban, un gest cu bogate 
semnificații și rădăcini în glorioasele 
tradiții internaționaliste ale partidu
lui nostru, ale legăturilor frățești 
care unesc România cu celelalte țări 
socialiste".

Diversele probleme pe care le ri
dică pregătirea pentru viață a tine
rilor, formarea lor ca prlcepuți mun

citori, tehnicieni sau specialiști cil o 
pregătire superioară, ca oameni capa
bili să facă față exigențelor societății 
noastre socialiste, au ocupat. Ia rîn- 
dul lor, un loc aparte în cursul dis
cuțiilor. După cum au arătat Nicolae 
Liepschner, prim-secretar al Comite
tului județean Caraș-Severin al 
U.T.C., Nicolae Păun, secretar al Co- 
«Șitetului U.T.C. de la Combinatul 
siderurgic Galați, Ion Parciu, secre
tar al Comitetului U.T.C. de la 
grupul școlar profesional al uzinelor 
de utilaj petrolier din Tirgoviște, 
Constantin Horobet, prim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui al 
U.T.C., la obținerea unor importante 
succese în ceea ce privește însușirea 
profesiei alese, în continua perfec
ționare a cunoștințelor, și-au adus o 
contribuție substanțială și organiza
țiile U.T.C. prin inițierea unor acti
vități specifice — cum sînt, de pildă, 
cercurile tehnico-aplicative —, prin 
propunerea anumitor teme comitete
lor de direcție, secțiilor de producție 
pentru cursurile de perfecționare. în 
desfășurarea unei munci mult mai 
organizate și perfecționate în această 
direcție, deosebit de util s-ar dovedi 
ajutorul susținut pe care ar putea 
să-l aducă organizațiilor U.T.C. din 
importantele centre industriale ale 
țării Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului. S-au făcut 
totodată și unele propuneri concrete 
cu privire la înzestrarea atelierelor 
școlilor profesionale, la generalizarea 
atelierelor-școaiâ cu plan de produc
ție, ceea ce ar stimula răspunderea 
elevilor față de propria lor pregătire 
și ar facilita o mai rapidă integrare 
la locul de muncă. De asemenea, s-a 
arătat că în promovarea tinerilor de 
la o clasă de salarizare la alta ar tre
bui să se țină seama nu numai de 
stagiul lor în producție, ci și de com
petența profesională, ceea ce ar sti
mula eforturile de autoperfecționare 
și autodepășire. Despre dorința tova
rășilor săi de muncă de a se forma 
și dezvolta în pas cu întreaga noastră 
societate, a vorbit Georgeta Simion, 
membră a Comitetului comunal 
U.T.C. „Cuza Vodă", județul Ialo
mița, care a subliniat faptul că pen
tru realizarea năzuințelor lor. tine
rilor cooperatori le stau la dispoziție 
toate condițiile necesare.

Recunoștinței pentru grija cu care 
este înconjurat tineretul studios, 
pentru bunele condiții de studiu și 
viață de care se bucură a ținut să-i 
dea glas Dezideriu Kovacs, de la In
stitutul de medicină și farmacie din 
Tg. Mureș, relevînd climatul social, 
ambianța spirituală în care își des
fășoară activitatea studenții patriei 
noastre, români, maghiari, germani 
sau de alte naționalități. Tocmai de 
aceea, este necesar ca fiecare elev

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)

în continuarea lucrărilor Congre
sului, tovarășul Gheorghe Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C., a expus ra
portul cu privire la Proiectul Statu
tului U.T.C.

La dezbaterile pe marginea docu
mentelor prezentate au mai luat cu
vîntul tovarășii Gheorghe Niculescu, 
inginer agronom, locțiitor de secretar 
U.T.C. al Comitetului comunal Stoi- 

“cănești, județul Olt, Ilarie Muntea- 
nu, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Sibiu al U.T.C., Ion Grecu, 
tehnician, secretarul Comitetului 
U.T.C. al I.A.S. din Insula Mare a 
Brăilei, Doina Ciofu, elevă la Li
ceul „Gheorghe Lazăr" din Bucu
rești, secretara Comitetului U.T.C., 
Constantin Șerban, secretar al Co
mitetului U.T.C. din portul Constan
ța, Ion Dragu, maistru, secretar al 
Comitetului U.T.C. al Fabricii de 
mașini-unelte și agregate din Bucu
rești, Mihail Frank, lăcătuș la în
treprinderea „Balanța" din Sibiu, 
Nicolae Marcu, operator chimist, se
cretarul Comitetului U.T.C. de la 
Uzina de fibre sintetice din Săvinești, 
Constantin Horobeț, prim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui al 
U.T.C., Vasile Tomescu, secretar al 
Uniunii Compozitorilor din Româ
nia.

în cadrul dezbaterilor din ședința 
de după-amiază au luat cuvîntul 
Ștefan Rab, prim-secretar al Comi
tetului județean Covasna al U.T.C., 
Anca Pătrașcu, elevă la Liceul nr. 
3 din Craiova, membră a Comitetu
lui U.T.C., scriitorul Alexandru Iva- 
siuc, Ion Cușnir, inginer, secretar al 
Comitetului U.T.C. al Combinatului 
de celuloză și hirtie Suceava, Ma
rian Dobrin, inginer, membru al bi
roului organizației U.T.C. pe secție 
la Uzina „Tractorul“-Brașov, Natalia 
Caraiman, muncitoare zootehnistă, 
secretara organizației U.T.C. de la 
I.A.S. „Avicola“-Bacău, Virgil Al- 
mășanu, vicepreședinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici, Pavel Valentin, 
secretar al Comitetului județean 
Tulcea al U.T.C., și Gheorghe Po
pescu, secretar al Comitetului U.T.C 
la Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului Tg. Jiu.

în cea de-a doua zi a lucrărilor 
Congresului au adus mesaje de sa
lut Milutin Vukasinovic, secretar al 
Conferinței Uniunii Tineretului din 
R.S.F. Iugoslavia, Bordini Gianpie- 
tro. membru al Direcției Federației 
Tineretului Comunist din Italia, 
Dușan Ulcak, președintele Uniunii 
Internaționale a Studenților, Juan 
Gregorich Sanchez, membru al Bi
roului Național al Uniunii Tinerilor 
Comuniști din Cuba, Marc Somville, 
reprezentantul Tineretului Comunist 
din Belgia, Focze Lajos, secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din R. P. Un
gară, Raphael Benedito Maguni, re
prezentantul tineretului Frontului de 
Eliberare din Mozambic (Frelimo), 
Ricardo Lombardo, reprezentantul 
Tineretului Comunist din Republica 
Dominicană, Andrzej Majkowski, 
vicepreședinte al Uniunii Tineretului 
Socialist din R. P. Polonă, Akira 
Oyama, membru al Comitetului Per
manent al C.C. al Ligii Tineretului 
Democrat din Japonia. Erich Postler, 
secretar al Consiliului Central al Ti
neretului Liber German din R. D. 
Germană, Haxire Brahja, secretar 
al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor din R. P. Al
bania, Keita Kaba, secretar al Tine
retului Revoluției Democratice Afri
cane din Republica Guineea, Jin- 
drich Polednik, membru al Pre
ședinției C.C. al SSM, vicepre
ședinte al C.C. al SSM din Cehia, 
Saami Nouri, reprezentantul Federa- 

sau student să înțeleagă rolul pe 
care îl dobîndește în condițiile ac
tuale poziția sa activă în procesul 
de învățămînt, participarea la însu
șirea creatoare a cunoștințelor de 
specialitate — elemente esențiale ale 
formării unor cadre cu înaltă califi
care.

Sentimentul participării intelectua
lității, al tinerilor creatori la efor
tul în care este angajată întreaga 
noastră națiune s-a desprins cu 
pregnanță din cuvîntul scriitorului 
Petru Popescu, delegat al organizației 
municipale București. Referindu-se 
la îndatoririle ce revin literaturii, 
vorbitorul a arătat că realizările ob
ținute pînă acum pot fi îmbogățite 
doar printr-o muncă de fiecare zi și 
de fiecare clipă, printr-o seriozitate 
desăvîrșită, printr-o ținută morală 
exemplară. Tinerii scriitori vor reuși 
să răspundă atenției deosebite care 
li se acordă numai în măsura în care 
lucrările lor participă la progresul 
întregii societăți, slujesc poporului, 
luminării lui.

Relevînd rolul activ pe care tînă- 
ra generație este chemată să-1 
joace în vasta activitate de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, unii dintre vorbitori s-au 
referit la sarcinile ce revin U.T.C.- 
ului, alături de celelalte organizații 
de masă și obștești, în antrenarea tu
turor păturilor și categoriilor sociale, 
cu întreaga lor capacitate, la viața 
politică, economică și socială, la în
tărirea patriei socialiste. în acest 
sens, Sandu Sava, secretar al Comi
tetului U.T.C. al fabricii de antibio
tice din Iași, aprecia propunerea for
mulată în raportul prezentat Con
gresului de a se legifera reprezen
tarea organizațiilor U.T.C. în Orga
nismele colective de conducere — co
mitetele de direcție ale întreprinde
rilor industriale. Aceasta va permite 
creșterea contribuției organizației 
U.T.C. la soluționarea diferitelor as
pecte privind munca și viața tine
retului, la rezolvarea problemelor ce 
vizează activitatea economică a în
treprinderii, precum și o sporită re
ceptivitate din partea comitetelor de 
direcție față de problemele specifice 
tineretului.

Stilul de muncă al organizațiilor 
U.T.C., felul în care acestea reușesc 
să-și lege activitatea de preocupările 
și gîndurile membrilor lor a consti
tuit un alt domeniu de mare impor
tanță asupra căruia s-au oprit nu
meroși vorbitori. Astfel, Salvina Si
ma, secretara comitetului U.T.C. de 
la uzinele textile din Arad, Sandu 
Sava, de la Fabrica de antibiotice 
din Iași, Nicolae Marcu, de la uzi
nele de fibre sintetice din Săvinești, 
au pledat împotriva birocratis
mului și centralismului excesiv, 
a formalismului și închistării, a 

ției Tineretului Democrat din Irak, 
Dembrel Terendorci, secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Revoluționar Mongol, Johann 
Hatzl, vicepreședinte federal al Ti
neretului Socialist Austriac, repre
zentantul Uniunii Tineretului Tuni
sian, Alfonso Van Dunen, reprezen
tant al Tineretului Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei (MPLA), 
Alberto Frattini, membru al Di
recțiunii Mișcării de Tineret a 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare. Maximo Guerrero, 
membru al Comisiei Executive a Co
mitetului Central al Tineretului Co
munist din Chile, Charles Goro- 
monzi, reprezentantul Tineretului 
Zapu (Uniunea Poporului African) 
— Zimbabwe, comisar al armatei de 
eliberare, Marcia Leal, reprezentanta 
Tineretului Comunist din Brazi
lia, Gideon Dlingea, membru al 
Secretariatului Congresului Națio
nal African din Africa de Sud, 
Antonio Reis Costa, reprezentantul 
Tineretului Comunist din Portugalia, 
Gerard Lanternier, secretar național 
al Mișcării Tineretului Comunist din 
Franța, Nicos Christodoulou, secretar 
general adjunct al Organizației Tine
retului Democrat din Cipru — EDON, 
Richard Hove, reprezentantul Zanu 
(Uniunea Națională Africană) — Zim
babwe, Achim Krooss, secretar cu 
problemele internaționale al SDAJ 
(Tineretul Muncitoresc-Socialist Ger
man) din R. F. a Germaniei, Gudrun 
Helgtotter, membră a Comitetului de 
conducere al Organizației Tineretului 
Socialist din Islanda, Lars Fredrik 
Enggvist, reprezentantul Tineretului 
Socialist Democrat din Suedia, Alex 
Suszkiewicz, secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist din Dane
marca, Jean Alain Rangassamy, vice
președinte al Ligii Tineretului Co
munist din Mauriciu, Jean Pierre Ri- 
gotti, președintele Secției din Geneva 
a Organizației Tineretului Liber din 
Elveția, Fernando Alvarez Pinedo, se
cretar general al Federației Studen
țești a Universității Tehnice, repre
zentantul Tineretului Rădicai Revo- 

Pionierii de azi, uteciștii de mîine aduc un emoționant salut Congresului

rutinei și șablonismului, relevînd 
necesitatea de a se deschide cîmp 
larg de manifestare noului, capa
cităților creatoare ale tuturor ti
nerilor, stimularea gîndirii vii, a 
simțămîntului fiecărui participant 
activ, responsabil la realizările zile
lor noastre.

Preocupîndu-se de lărgirea șl dez
voltarea democrației de organizație, 
vorbitorii au aprobat utilitatea mă
surilor de a se asigura preponde
rența în organele de conducere, la 
toate nivelurile, a tinerilor care își 
desfășoară activitatea nemijlocit în 
întreprinderi, unități agricole, insti
tuții, școli și facultăți, în acest fel 
cunoscîndu-se mai bine problemele 
specifice ale diferitelor categorii de 
tineri : muncitori, țărani, elevi și 
studenți, fete sau băieți. Au fost, în 
acest context, aprobate unanim mă
surile preconizate privind perfecțio
narea structurii organizatorice, a or
ganelor conducătoare, prevederile 
cuprinse în proiectul noului Statut al 
U.T.C.

De asemenea, a fost subliniată 
necesitatea unei mai bune pregătiri 
a tinerilor pentru a deveni membri 
ai organizației U.T.C., precum și pre
gătirea celor mai buni dintre ei pen
tru a merita înalta cinste de a intra 
în rîndurile partidului. Prin cuvîn
tul responsabil, sobru, animat de do
rința de a contribui la perfecționa
rea muncii U.T.C., la creșterea ro
lului său în soluționarea unor pro
bleme de muncă și viață ale tineri
lor, participanții la cuvînt au făcut 
dovada maturității politice a tinerei 
noastre generații, și-au exprimat a- 
deziunea unanimă la ideile cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în documentele prezenta
te Congresului.

Delegații și invitații la Congresul 
U.T.C.-uIui au urmărit cu viu inte
res cuvîntul reprezentanților unor 
organizații de masă și obștești ai u- 
nor ministere, — Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului Național al femei
lor, Mircea Malița, ministrul învăță- 
mîntuiui, Vasile Tomescu, secretar 
al Uniunii Compozitorilor, Virgil Al- 
mășanu, vicepreședinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici — care au apre
ciat participarea tineretului la 
viața social-politică și economică a 
țării, au relevat unele probleme spe
cifice privind pregătirea pentru mun
că și viață a tineretului, educarea 
sa în vederea rolului pe care îl 
joacă în societate, cît și unele mo
dalități de îmbunătățire a colaborării 
dintre U.T.C. și aceste organizații — 
dovadă a grijii generale ce se acordă 
tinerei generații, formării sale pentru 
a duce mai departe opera de înflo
rire socialistă a patriei.

luționar din Chile, Seyfarth Gerhard, 
membru al Comitetului orășenesc — 
T.L.G., reprezentantul Tineretului Li
ber German din Berlinul occidental, 
Faloelbăr Henrik Johan, membru su
pleant al Comitetului Central al Li
gii Tineretului Democrat din Finlan
da, Gilbert Sans, prim-secretar al 
Mișcării Tineretului Socialist din 
Franța, reprezentantul tineretului 
Partidului Poporului din Panama, Al
tonen Markus, membru al Comite
tului Executiv al Centralei Tineretu
lui Uniunii Social Democrate (SNK) 
din Finlanda, Auchinson Ragnar, se
cretar al Tineretului Comunist din 
Norvegia, Blanco Sergio, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al Ti
neretului Comunist din Argentina, 
Mark Sydney, din partea Ligii Tine
retului Comunist din Canada, Dahui 
Ioachim Wiliams, reprezentantul 
Mișcării Naționale a Tineretului De
mocrat din Dahomey.

Oaspeții au exprimat calde urări 
de succes lucrărilor Congresului al 
IX-lea al U.T.C., și activității de vii
tor a organizațiilor de tineret din 
țara noastră. De la tribuna Con
gresului, ei au înfățișat aspecte din 
munca, viața și lupta tinerilor, a ac
tivităților organizațiilor de tineret din 
țările lor. Reprezentanții tineretului 
de peste hotare au reliefat, în cuvîn
tul lor. atașamentul tinerei generații 
față de idealurile de libertate și pro
gres social, de prietenie și pace, do
rința de cooperare strînsă pentru în
făptuirea aspirațiilor tinerilor de 
pretutindeni. Ei au condamnat cu 
tărie politica de exploatare și discri
minare rasială, de extindere a foca
relor de tensiune în lume, au chemat 
Ia întărirea solidarității tineretului 
lumii în lupta împotriva imperialis
mului.

Numeroase delegații au oferit da
ruri prezidiului Congresului ca sim
bol al prieteniei dintre organizațiile 
pe care le reprezintă și Uniunea Ti
neretului Comunist din țara noastră.

Lucrările Congresului continuă.
(Agerpres)

Vineri după-amiază a avut loc la 
clubul tineretului din sectorul 4 al 
Capitalei un miting de prietenie și 
solidaritate a tineretului bucureștean 
cu lupta popoarelor și tineretului din 
Indochina. La mitingul organizat de 
Comitetul municipal București al 
U.T.C'. au luat parte peste 800 de ti
neri muncitori, tehnicieni, ingineri și 
elevi.

Au fost prezente delegațiile Uniunii 
Tineretului Muncitor „Ho-Și-Min“ 
din R. D. Vietnam, Federației Tinere
tului pentru eliberarea Vietnamului 
de Sud, Tineretului Patriotic din 
Laos și Frontului Unității Naționale 
din Cambodgia, participante la cel 
de-al IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist din România.

Erau de față membri ai ambasade
lor R. D. Vietnam și Republicii Viet
namului de Sud la București.

Luind cuvîntul, Dumitru Gheorghi
șan, membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim-secretar al Comitetului 
minicipal București al U.T.C., a spus:

Poporul și tineretul român, alături 
de întreaga opinie publică mondială, 
a primit cu vie indignare și totală de
zaprobare știrile privind extinderea 
războiului din Vietnam de către Sta
tele Unite ale Americii și aliații lor. 
pe întregul teritoriu al Peninsulei 
Indochina. Această intervenție mili
tară reprezintă un nou act de agre
siune, o nouă încălcare flagrantă a 
acordurilor de la Geneva — privind 
restaurarea păcii în Indochina — a- 
corduri prin care popoarelor vietna
mez, laoțian și cambodgian le-au fost 
garantate suveranitatea, independen
ța, unitatea și integritatea teritorială.

După ce a reliefat gravitatea peri
colului pe care îl prezintă lărgirea 
conflictului militar din Indochina 
pentru pacea întregii lumi, vorbi
torul a spus :

Alături de întregul nostru popor, 
Uniunea Tineretului Comunist, gene
rația tînără din țara noastră, își 
reafirmă și cu acest prilej deplina sa 
solidaritate cu popoarele din Indochi
na, care luptă pentru libertatea și in
dependența lor, pentru dreptul sacru 
de a-și hotărî singure, fără nici un 
amestec din afară, calea propriei lor 
dezvoltări, în conformitate cu intere
sele și aspirațiile lor.

Subliniind că agresiunea americană 
în Peninsula Indochineză este con
damnată cu hotărîre de toate țările 
socialiste, de majoritatea popoarelor

privind propunerile de îmbunătățire 
a Statutului U.I.C.

prezentat de tovarășul Gheorghe
înfățișînd profundele transformări 

calitative ce au avut loc în activita
tea U.T.C. și a membrilor săi în pe
rioada analizată de Congres, raportul 
menționează că pentru a reflec
ta noile atribuții cu care orga
nizația a fost învestită, sarcini
le de mare răspundere ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist în e- 
tapa care urmează, schimbările struc
turale ce au avut loc ca urmare a îm
bunătățirii organizării administrativ- 
teritoriale a țării și pentru a con
tura cadrul de activitate menit să 
răspundă rolului sporit al U.T.C. în 
viața întregii noastre societăți, exi
gentelor actuale pe care le ridică 
munca de educare și formare a tine
retului, Comitetul Central a consi
derat necesar să se aducă impor
tante modificări Statutului Uniunii 
Tineretului Comunist.

în preambulul textului proiectului 
de Statut prezentat Congresului se 
definește cu claritate caracterul U- 
niunii Tineretului Comunist de orga
nizație politică-revoluționară, ajutor 
al Partidului Comunist Român în e- 
ducarea tinerei generații, în mobili
zarea sa la lupta întregului popor 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru reali
zarea scopului fundamental al parti
dului — construirea societății comu
niste. Proiectul Statutului precizează 
că Uniunea Tineretului Comunist 
desfășoară o multilaterală activitate 

lumii, de cercuri influente chiar din 
S.U.A.. vorbitorul a relevat că po
poarele și tineretul din Vietnam, 
Cambodgia și Laos se bucură in lupta 
lor dreaptă de sprijinul din ce în ce 
mai ferm și eficient al tinerei gene
rații, fapt evidențiat și la cel de-al 
IX-lea Congres al U.T.C. în timpul 
dezbaterilor Congresului, numeroși 
delegați români și invitați străini au 
condamnat cu tărie agresiunea impe
rialistă americană împotriva popoa
relor din Indochina, cerînd cu hotă
rîre respectarea drepturilor popoare
lor din aceste țări.

Ca reprezentant al organizației 
Uniunii Tineretului Comunist din U- 
zinele 23 August, a spus în cuvîntul 
său tehnicianul Vasile Cristea, doresc 
să exprim indignarea și protestul ho- 
tărît împotriva agresiunii imperialiste 
americane asupra popoarelor din In
dochina.

Cerem cu hotărîre încetarea tuturor 
actelor de agresiune și război împo
triva popoarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian, retragerea tuturor tru
pelor militare americane și ale sate
liților lor din această zonă.

Adresîndu-se reprezentanților tine
retului eroic din țările Indochinei, 
eleva Liana Scutelnicu, de la liceul 
„Spiru Haret" a spus : Curajul vos
tru, vigoarea cu care vă apărați pă- 
mînturile moștenite de la străbuni 
au trezit în rîndul tineretului român 
sentimentul unei sincere admirații, 
cimentînd solidaritatea cu lupta 
dreaptă pe care o desfășurați, certi
tudinea victoriei definitive asupra co
tropitorilor. Vă asigurăm că tineretul 
studios din România este profund so
lidar cu lupta voastră eroică, are 
ferma convingere că în curînd 
în țările din care ați venit va flutura 
victorios drapelul sub ale cărui fal
duri acum, în numele libertății și 
păcii, luptați cu un eroism legendar.

în numele delegațiilor tineretului 
din Laos, Vietnam și Cambodgia, ve
nite din prima linie a luptei împo
triva agresiunii imperialiștilor ame
ricani în Indochina, a luat cuvîntul 
Thonglay Khommasith, membru al 
Comitetului Executiv al Tineretului 
Patriotic din Laos.

Permiteți-mi să adresez în numele 
celor patru delegații — a spus vor
bitorul — salutul călduros și since
rele noastre mulțumiri tineretului și 
poporului român, care și-au mani- 

politică și organizatorică, în vederea 
participării active a tineretului la în
treaga viață economică, politică și 
socială a țării. Proiectul de Statut 
consemnează că U.T.C. este membră 
a Frontului Unității Socialiste, re
prezentanții săi fac parte din orga
nele centrale și locale ale puterii de 
stat, din guvern, din organismele de 
conducere colectivă ale ministerelor, 
instituțiilor centrale, unităților eco
nomice, de învățămînt, știință și 
cultură. De asemenea, proiectul de 
Statut precizează că organizațiile 
U.T.C. participă la activitatea comi
tetelor de direcție și consiliilor de 
administrație, a consiliilor de con
ducere ale cooperativelor agricole de 
producție, a senatelor universitare și 
consiliilor profesorale, precum și a 
altor organe colective de conducere.

Participarea tineretului la condu
cerea societății, la activitatea produc- 
tivă,_ la viața economică și social-po
litică a tării, reprezintă unpl din o- 
biectivele cele mai importante ale 
Uniunii Tineretului Comunist. în 
acest sens o mare și firească impor
tanță se acordă în Statut atribuțiilor 
și sarcinilor organizației noastre în 
domeniul educării prin muncă și pen
tru muncă a tineretului, al participă
rii active a acestuia la îndeplinirea 
planurilor economice în industrie și 
agricultură, orientării, integrării și 
calificării sale profesionale.

Printre obiectivele de seamă ale 
Uniunii Tineretului Comunist se în
scrie educarea tineretului în spiritul 
patriotismului socialist, al dragostei 
înflăcărate și atașamentului profund 
față de patrie, față de Partidul Co
munist Român, al prețuirii glorioa
selor tradiții de luptă și a cuceririlor 
revoluționare ale poporului român, 
al îndatoririi cetățenești fundamen
tale de a apăra patria, independența 
și suveranitatea sa. în acest context, 
s-a formulat prevederea potrivit că
reia Uniunea Tineretului Comunist 
organizează și conduce nemijlocit ac
tivitatea de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei. Proiectul 
noului Statut, formulează cuprinzător 
prevederi potrivit cărora. însușirea 
de către masele largi de tineri a 
ideologiei și politicii marxist-leninis- 
te a Partidului Comunist Român, 
formarea concepției științifice, ma- 
terialist-dialectice despre natură și 
societate, lărgirea orizontului de cul
tură a tineretului, cultivarea atitu
dinii militante față de manifestările 
ideologiei și moralei burgheze, a con
stituit și constituie un obiectiv esen
țial al întregii activități a Uniunii 
Tineretului Comunist. Uniunea Tine
retului Comunist militează consec
vent pentru educarea tineretului în 
spiritul internaționalismului proletar.

Proiectul definește atribuțiile ce 
revin Uniunii Tineretului Comunist 
în conducerea nemijlocită a activi
tății sportive în școli, facultăți și la 
sate, în organizarea, în colaborare cu 
sindicatele, a mișcării sportive în în
treprinderi și instituții, precum și 
răspunderea directă a organizației da 

fesțat simpatia și sprijinul cu lupt* 
noastră.

Sosind în capitala României Socia
liste, am avut ocazia să vizităm com
plexe industriale, școli și alte locuri 
și să ne informăm asupra armonioa
sei dezvoltări a frumoasei dumnea
voastră țări. Noi știm că sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
avînd în frunte pe tovarășul Nicola* 
Ceaușescu, poporul și tineretul ro
mân au obținut succese strălucite în 
înfăptuirea planului cincinal, succe
se care au contribuit la ridicarea 
standardului de viață al poporului, 
la dezvoltarea societății socialiste. 
Noi considerăm succesele dumnea
voastră ca ale noastre proprii și 1* 
salutăm cu căldură.

în continuare vorbitorul a spus î 
Imperialiștii americani și slugile lor 
au intensificat războiul de agresiune 
în Peninsula Indochineză. în mai 
multe rînduri ei au violat spațiul ae
rian și apele teritoriale ale Republi
cii Democrate Vietnam, au bombar
dat multe localități. în Cambodgia, 
executind ordinele stăpînilor lor de 
peste ocean, mai mult de 13 000 de 
soldați sud-vietnamezi, sprijiniți de 
aviația americană, au dezlănțuit o 
amplă operațiune ofensivă. Tru
pele regimului de la Saigon a> 
invadat de curînd Laosul. Este © 
nouă provocare extrem de insolentă, 
o sfidare brutală la adresa popoare
lor din Laos, a popoarelor iubitoare 
de pace, de dreptate din lumea în
treagă, inclusiv a unei mari părți din 
populația Statelor Unite ale Ame
ricii.

Credincioase Declarației comune a 
Conferinței la nivel înalt a popoare
lor din Indochina, cele trei popoare 
indochineze : vietnamez, cambodgian 
și laoțian — a subliniat vorbitorul — 
sînt mai unite decît oricind și hotă- 
rîte să lupte pînă la victoria finală.

în încheierea cuvîntării sale, vor
bitorul a urat poporului român și ti
neretului din România noi și impor
tante succese în opera de construire 
a socialismului.

în timpul mitingului, tinerii bucu- 
reșteni au subliniat in repetate rîn
duri cu aplauze cuvîntările rostite 
și au făcut solilor popoarelor din 
Vietnam, Cambodgia și Laos o caldă 
și entuziastă manifestare de priete
nie, simpatie și solidaritate.

(Agerpres)

Stoica
a iniția turismul de masă pentru ti
neret.

Prevederile introduse în proiectul 
noului Statut cu privire la activita
tea internațională a Uniunii Tinere
tului Comunist subliniază preocupă
rile constante ale organizației, apor
tul său constructiv la întărirea prie
teniei și înțelegerii între popoare, a 
unității de acțiune a tinerei gene
rații in lupta pentru înfăptuirea as
pirațiilor și intereselor sale vitale, 
pentru pace și progres social. Pro
iectul de Statut acordă organizațiilor 
atribuții largi, le dă dreptul de a 
hotărî în mod autonom asupra 
problemelor care privesc organizarea 
și conducerea activității proprii de 
înfăptuire a obiectivelor Uniunii Ti
neretului Comunist în unitățile In 
care ființează.

în textul proiectului de Statut s-a 
reformulat complet capitolul „Uniu
nea Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studențești". Formulările 
introduse în proiectul de Statut con
sfințesc cadrul general nou creat de 
organizare a activității U.T.C. în rîn
dul studenților, sintetizează obiecti
vele, atribuțiile și sarcinile specifice 
ale U.A.S.R., asociațiilor și uniunilor 
de asociații pentru îndeplinirea ro
lului pe care-1 au în viața studen- 
țimii.

Proiectul cuprinde noi prevederi 
menite să contribuie la adîncirea de
mocrației în viața și activitatea Uni
unii Tineretului Comunist. Pentru a 
asigura alegerea în organele de con
ducere ale Uniunii Tineretului Comu
nist a celor mai activi și merituoși 
uteciști, în Statut s-a introdus o nouă 
prevedere, prin care se dă dreptul 
organizațiilor, la toate nivelurile, de a 
discuta și propune candidaturi pentru 
organele U.T.C. imediat superioare, 
în viitor se va asigura preponderența 
în organele de conducere ale U.T.C., 
inclusiv în cele executive, a tinerilor 
care își desfășoară activitatea nemij
locit în întreprinderi, unități agricole, 
instituții, școli și facultăți. Proiectul 
de Statut prevede ca în cadrul Co
mitetului Central al U.T.C., al comi
tetelor județene, municipale și orășe
nești să se creeze consilii ale tineri
lor muncitori, țărani, elevi, ale fe
telor, precum și comisii pe domenii, 
la activitatea acestora puțind fi atrași 
și alți uteciști și cadre de speciali
tate.

Ținînd seama de recomandarea re
centei plenare a C.C. al P.C.R., in 
proiectul de Statut apar noi preve
deri în legătură cu plafonul cotiza
ției de membru al U.T.C. Se pro
pune reducerea cotizației de la 0,50 
la sută Ia 0,25 la sută pentru ute- 
ciștii salariați care au un venit sub 
1 000 lei, și de la 0,75 la sută la 0,50 
la sută pentru cei care au peste 1 000 
lei.

Pentru ca noul Statut să-și dove
dească din plin eficacitatea este ne
cesar ca fiecare organizație, fiecare 
membru al Uniunii Tineretului Co
munist să militeze cu consecvență 
pentru transpunerea în viață a pre
vederilor sale.
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Ambasadorul Republicii Islamice 
Mauritania
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DIN TARA NOASTRĂ
(Urmare din pag. I)

IA ACADEMIA III iNVĂȚAMiNT 
SOCIAL-PfliniC „STEFAAI CHEDRCHID

cinema

în cuvîntul rostit cu acest pri
lej, ambasadorul Abdallahi Ould 
Sidya, după ce a transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, calde urări din 
partea președintelui Republicii Is
lamice Mauritania, Moktar Ould 
Daddah, a spus :

„Sînt foarte mișcat de favoarea 
ce mi se face de a reprezenta țara 
mea în Republica Socialistă Româ
nia, față de care nutrim, în Mau
ritania, mult respect și simpatie".

In continuare, el a arătat: „Dez
voltarea pe care o cunosc astăzi 
România și celelalte țări socialiste 
constituie pentru noi cel mai bun 
stimulent, demonstrînd pe deplin 
că voința unui popor hotărît să 
pună capăt pentru totdeauna opri
mării, nedreptății și mizeriei este 
de neînfrînt".

„In ce privește relațiile sale cu 
celelalte guverne — a spus vor
bitorul — Mauritania înțelege să 
și le bazeze pe principiile egali
tății, respectului reciproc al suve
ranității, neamestecului în aface
rile interne, ale întăririi prieteniei 
și cooperării, în interesul păcii și 
securității internaționale. Pe aceste 
baze solide s-au creat și relațiile 
noastre cu Republica Socialistă
România, pe care dorim să le dez- \ 
voltăm în toate domeniile posibile 
și care prezintă interes pentru am
bele țări".

In continuare, ambasadorul Mau
ritaniei a spus : „Credem că rela
țiile noastre au un viitor promi
țător, întrucît, în afară de dorința 
nu „-’;ră comună de a le adînci și 
lărgi, și pe lîngă posibilitățile de 
cooperare existente, noi avem a- 
ceeași concepție în privința coope
rării internaționale și, într-o mare 
măsură, apreciem la fel situația în 
lume. Credem, prin urmare, că 
sînt condiții să stabilim între ță
rile noastre o cooperare sănătoasă, 
solidă și reciproc avantajoasă".

In cuvîntul de răspuns, pre
ședintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a ex
primat mulțumiri pentru urările 
ce i-au fost adresate de președin
tele Republicii Islamice Maurita
nia, căruia i-a transmis un mesaj 
de sănătate și fericire personală, 
împreună cu calde urări de pros- 
pentate și piogres pentru poRorul.^.^. cdg-vofBirfe^-participat*

climatului internațional, pentru 
înțelegere și apropiere între po
poare, România promovează în 
mod susținut largi raporturi de 
colaborare pe tărîm economic, po
litic, cultural și tehnico-științific 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială.

La baza acestor relații țara 
noastră situează în mod ferm res
pectul pentru independența și su
veranitatea națională a popoare
lor, egalitatea în drepturi, neames
tecul în treburile interne și a- 
vantajul reciproc — principii 
care capătă în lumea de azi o tot 
mai largă recunoaștere internațio
nală, se afirmă ca temelia trainică 
a dezvoltării 
tuoase între 
securității și păcii în lume".

Subliniind 
nul român privesc cu multă sim
patie eforturile depuse de poporul 
mauritan pentru dezvoltarea eco
nomică și social-culturală â pa
triei sale, că țara noastră prețu
iește, de asemenea, contribuția Re
publicii Islamice Mauritania la 
statornicirea unei atmosfere de 
înțelegere și colaborare internațio
nală, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

„împărtășesc întru totul apre
cierea dumneavoastră că există 
condiții favorabile pentru desfășu
rarea unei cooperări rodnice, re
ciproc avantajoase între țările și 
popoarele noastre și cred că în 
acest sens vor trebui întreprinse 
acțiuni susținute de ambele părți.

Sîntem animați de dorința de a 
dezvolta în toate domeniile rela
țiile dintre România și Maurita
nia, convinși fiind că aceasta este 
în interesul popoarelor noastre, al i 
cauzei păcii și cooperării interna- j 
ționale". |

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului 
Mauritaniei deplin succes. în în
deplinirea misiunii sale și l-a asi-# 
gurat de tot sprijinul Consiliului 
de Stat, al guvernului român și al 
său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială cu ambasa
dorul Abdallahi Ould Sidya.
"jLa ceremonia prezentării - scrisb-it

unei colaborări fruc- 
state, a înfăptuirii

că poporul și guver-

mauritan.
In continuare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a spus : ^Militînd cu 
consecvență pentru îmbunătățirea

Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii Zambia
Luînd cuvîntul cu acest prilej, 

ambasadorul P. J. F. Lusaka a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea 
președintelui Zambiei, Kenneth 
David Kaunda, și a poporului zam- 
bian.

Arătînd că poporul zambian poar
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și poporului român o mare stimă 
pentru realizările obținute pe plan 
intern și pentru contribuția pe care 
o aduce pe plan internațional la 
soluționarea pașnică a problemelor 
și la instaurarea unui climat de 
pace, ambasadorul zarfibian a spus:

„în anii care au trecut relațiile 
dintre Zambia și România s-au dez
voltat din ce în ce mai mult. Este 
dorința țării mele — și, firește, și 
a mea — de a consolida legăturile 
de prietenie și cooperare cu Repu
blica Socialistă România".

„Pe lîngă încheierea de acorduri 
d<* interes reciproc — a spus în 
co tinuare vorbitorul — s-a con
sulat că România și Zambia îm
părtășesc opinii asemănătoare în 
multe foruri internaționale. De 
exemplu, identitatea părerilor sus
ținute și exprimate de delegațiile 
celor două țări la cea de-a XXV-a 
sesiune a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, consti
tuie o nouă manifestare a interesu
lui nostru comun pentru idealurile 
fundamentale ale demnității și 
egalității umane. Sper că aceste 
idei vor contribui la binele comun 
al oamenilor, prin aceea că vor 
conduce la promovarea cauzei pă
cii și.libertății în întreaga lume".

Referindu-se la vizita făcută a- 
nul trecut de președintele Kenneth 
Kaunda în România și subliniind 
primirea călduroasă ce i s-a făcut 
de către poporul român, ambasa
dorul zambian a arătat că această 
vizită „a constituit o nouă piatră 
la temelia bunelor relații dintre 
România și Zambia".

„In timpul misiunii mele — a 
spus el în încheiere — nu voi pre-, 
cupeți nici un efort pentru a con
solida și dezvolta relațiile cordiale 
și prietenești care există între ță
rile și popoarele noastre".

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit pentru cu
vintele de apreciere rostite la a- 
dresa României, a poporului român 
și a sa personal, și a transmis, la 
rîndul său, cordiale urări de sănă
tate și fericire președintelui Re
publicii Zambia; Kenneth Kaunda. 
De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis poporului 
zambian prieten calde urări de noi

progrese pe calea dezvoltării sale 
economice și sociale.

„România — a arătat președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu — este profund intere
sată în asigurarea unui climat de 
pace, deziderat a cărui înfăptuire, 
după cum arată întreaga experien
ță internațională, este indisolubil 
iegată de respectarea riguroasă a 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinele, fără nici un 
amestec din afară".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Țara noastră își manifestă de
plina sa solidaritate cu țările care 
se ridică la o viață nouă, de sine 
stătătoare, cu lupta popoarelor îm
potriva politicii de dominație, a 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru liberta
te și independență națională.

în România sînt cunoscute și se 
bucură de o înaltă apreciere efor
turile pe care poporul zambian le 
face pentru folosirea cît mai efi
cientă a resurselor sale materiale în 
scopul dezvoltării economice și so
ciale, al îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de trai".

Referindu-se la evoluția relații
lor dintre România și Zambia, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus :

„Constatăm cu satisfacție că re
lațiile dintre România socialistă și 
Republica Zambia au cunoscut în 
ultimii ani o dezvoltare continuă, 
care corespunde atît intereselor 
popoarelor celor două țări, cît 
și cauzei păcii și colaborării 
internaționale. Ne exprimăm și 
cu acest prilej convingerea că, 
prin eforturi comune, vom găsi 
și vom pune în valoare noi 
căi și posibilități de a extinde 
raporturile bilaterale, de a inten
sifies colaborarea economică, cul
turală și pe alte planuri dintre 
țările noastre".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului 
zambian succes deplin în îndepli
nirea misiunii sale în România și 
l-a asigurat de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cu. 
ambasadorul Paul John Firmino 
Lusaka, desfășurată într-o atmos
feră caldă, prietenească.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au partici
pat Constantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat, și George Ma
covescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Depuneri de coroane de flori
în cursul zilei de vineri, noii am

basadori în Republica Socialistă 
îiomânia — ai Republicii Islamice 
Mauritania — Abdallahi Ould Sidya, 
si Republicii Zambia — John Paul

Firmino Lusaka — au depus coroa
ne de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

(Agerpres)

La punctul 2 al ordinii de zi, 
au fost cooptați ca membri ai 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană tovarășii 
Johann Stolz, președinte al Consi
liului popular comunal Jidvei, ju
dețul Alba, Georg Gubesch, mai
stru tîmplar la Industria locală — 
Bistrița, Mihai Schuster, pensionar 
din municipiul Brașov, Emil Speli, 
președintele Consiliului județean 
Brașov al oamenilor muncii de 
naționalitate germană, inginer șef 
la Trustul de Construcții nr. 5 — 
Brașov, Roland Christiani, vice
președinte al Consiliului popu
lar orășenesc Rupea, județul 
Brașov, Alois Kloth, activist al 
Comitetului municipal Reșița al 
P.C.R., Wilhelm Fritsch, pro
fesor la Liceul din Anina, Ca- 
raș-Severin, Helmuth Berner, di
rector adjunct al Școlii generale 
nr. 1 din Vișeul de Sus, județul 
Maramureș, Hermann Baier, direc
tor adjunct al Liceului nr. 1 din 
Sighișoara, Ernst Hauler, profesor 
la Liceul „Mihail Eminescu" din 
Satu-Mare, Maria Mayer, învăță
toare la Școala generală din co
muna Fetrești, județul Satu-Mare, 
Heinrich Sitzler, președintele Con
siliului județean Sibiu al oameni
lor muncii de naționalitate germa
nă, inspector șef la Inspectoratul

școlar județean, Bruno Wurtz, di
rectorul Teatrului german de stat 
din Timișoara, Michael Gimpel, 
maistru la uzina „Tehnometal" din 
Timișoara, Franz Storch, consilier 
la Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă, redactor șef al revistei 
„Volk und Kujtur", și Hans Lieb- 
hardt, redactor șef adjunct la Te
leviziunea Română.

în biroul Consiliului au fost 
cooptați tovarășii Johann Maldet, 
președintele Consiliului județean 
Caraș-Severin al oamenilor mun
cii de naționalitate germană, vice
președinte al consiliului popular 
județean, deputat în Marea Adu
nare Națională, Nikolaus Berwan- 
ger, președintele Consiliului jude
țean Timiș al oamenilor muncii de 
naționalitate germană, redactor șef 
al ziarului „Neue Banater Zei- 
tung", Georg Scherg, scriitor, con
ferențiar universitar Ia catedra de 
limbă și literatură germană de la 
Facultatea de filologie din Sibiu, și 
Hans Wellmann, președintele Con
siliului județean Mureș al oameni
lor muncii de naționalitate ger
mană, director al Liceului nr. 2 
din Sighișoara, deputat în Marea 
Adunare Națională.

Dezbaterile din plenară și cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 

• Ceaușescu vor fi date publicității.

(Agerpres)

Tovarășul Giancarlo Pajetta, mem
bru al Biroului Politic al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, însoțit 
de tovarășul Virgil Cazacu, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar al Comite
tului municipal București al P. C. R., 
a vizitat, în cursul zilei de vineri, 
Academia de învățămînt social-poli
tic „Ștefan GheorghM" din Capitală.

în aula Academiei, oaspetele a con
ferențiat, cu acest prilej, despre 
„Partidul Comunist Italian și activi
tatea sa semicentenară". Conferința

a fost urmărită cu un deosebit inte
res de .numeroase cadre didactice din 
învățămîntul superior, actn/iști de 
partid, cercetători în domeniul știin
țelor social-politice.

în continuare a avut loc o întîlni- 
re cu membri ai conducerii Acade
miei, în cadrul căreia rectorul Ion 
Stoian a înfățișat oaspetelui italian 
aspecte din activitatea desfășurată 
de această instituție de învățămînt 
superior.

(Agerpres)

Consfătuire de lucru 
privind sarcinile ce revin 

aparatului financiar
în zilele de 18 și 19 februarie a 

avut loc în București o consfătuire 
de lucru la care au participat cadrele 
de conducere din Ministerul Finanțe
lor și Banca de Investiții, șefii direc
țiilor teritoriale de control și. revizie, 
directorii sucursalelor Băncii de In
vestiții, ai administrațiilor financiare 
județene. Pe baza expunerii prezen

tate de tovarășul Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, la consfătuire 
s-au dezbătut sarcinile ce revin apa
ratului financiar în anul 1971.

în încheierea lucrărilor consfătuirii 
a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Radulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

DINEU CU PRILEJUL VIZITEI MINISTRULUI
COMERȚULUI EXTERIOR AL R. P. CHINEZE

COMUNICATUL
Consfătuirii miniștrilor

.9

afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia

Cu prilejul vizitei în țară noastră 
a delegației guvernamentale a R.P. 
Chineze, condusă de Pai Sian-ko, 
ministrul comerțului exterior, amba
sadorul R.P. Chineze la București, 
Cian Hai-fun, a oferit un dineu în 
saloanele Ambasadei.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi

liului de Miniștri, Nicolae Agachi, 
loan Avram și Cornel Burtică, mi
niștri, Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare economi
că și tehnică, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe și 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Plecarea delegației Ministerului Construcțiilor 
și Arhitecturii din R. P. Bulgaria

(Urmare din pag. I)

care au drept scop să complice ac
tivitatea pregătitoare, să lege ches
tiunea convocării Conferinței de 

■ alte probleme, ceea ce ar crea un 
impediment serios în calea Con
ferinței. Spre promovarea unui a- 
semenea curs și intensificarea 
cursei înarmărilor în Europa sînt 
îndreptate și ’ hotărîrile recentei 
sesiuni de la Bruxelles a Consiliu
lui N.A.T.O. Toate acestea frînează 
dezvoltarea proceselor favorabile 
în Europa, care corespund intere
selor popoarelor continentului eu
ropean, intereselor păcii.

în această situație apare necesar 
să se adopte măsuri suplimentare 
pentru înlăturarea obstacolelor 
care se creează în calea convocării 
Conferinței general-europene. Din 
însărcinarea guvernelor lor, mi
niștrii afacerilor externe exprimă 
încă o dată hotărîrea fermă a sta
telor participante la Consfătuire de 
a contribui la desăvîrșirea cît mai 
urgentă a activităților pregătitoare 
în vederea convocării Conferinței 
general-europene. Guvernele aces
tor țări cheamă guvernele tuturor 
statelor interesate să depună în 
continuare eforturi în această 
direcție. ■

Țările socialiste reprezentate la 
Consfătuire vor depune și în viitor 
eforturi constructive pentru dez
voltarea unor relații normale, re
ciproc avantajoase între toate sta
tele continentului, se vor pronunța 
pentru încetățenirea și consolida
rea unui climat de pace, pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pen
tru destindere și colaborare în Eu
ropa și în lumea întreagă.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia consideră impor
tant să sublinieze din nou marea

însemnătate pentru cauza securi
tății europene și internaționale a 
stabilirii de relații pe bază de ega
litate între Republica Democrată 
Germană și alte state care, deo
camdată, nu au stabilit asemenea 
raporturi. Relații bazate pe norme
le general-aceeptate ale dreptului 
internațional trebuie să fie sta
bilite între R.D.G. și R.F.G. Inte
reselor destinderii i-ar corespunde, 
de asemenea, încetarea opoziției 
față de primirea R.D. Germane în 
O.N.U. și în alte organizații inter
naționale. Participânții la Consfă
tuire consideră că este de datoria 
lor frățească să acorde R.D.G. în
tregul sprijin în aceste probleme și 
vor întreprinde în acest sens mă
suri corespunzătoare.

★
In cursul zilei de vineri au pără

sit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
Otto Winzer, ministrul afacerilor 
externe al R.D. Germane, Jan 
Marko, ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace. Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Bulgaria, Janos Peter, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Ungare, și Stefan Jedrychowski, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, care au participat la Con
sfătuirea miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, de adjuncți 
ai ministrului, de funcționari su
periori din acest minister.

Au fost prezenți ambasadorii ță
rilor respective acreditați în Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)

Vineri dimineața a părăsit Capita
la delegația Ministerului Construcții
lor și Arhitecturii din R.P. Bulgaria, 
care a încheiat noi protocoale de co
laborare pe anul 1971 în domeniul e- 
conomic, tehnic și științific cu Minis
terul Construcțiilor Industriale și 
Ministerul Industriei Materialelor de 
Construcții din Republica Socialistă 
România. Protocoalele prevăd dezvol

tarea și adîncirea relațiilor de cola
borare și cooperare intre ministerele 
de resort din cele două țări în pro
bleme privind livrările reciproce de 
echipament tehnic, materiale de con
strucție, cooperarea în vederea rea
lizării de noi utilaje și instalații, 
schimburi de specialiști și de docu
mentație.

(Agerpres)

• Mihai Viteazul (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
10; 15; 19,30.
• Romeo și Julieta : CAPITOL — 
8,45; 11,45; 14,45; 18; 21.
• Tripla verificare : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.

Clanul sicilienilor : LUCEAFĂ
RUL — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 8; 10,15; 
12,45; 15; 17,30; 19,45; 22.
• Cinci pentru infern : CENTRAL
— 8,30; 11; 13,30, GRI VIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Incineratorul : CENTRAL — 16; 
18,30; 21.
• Z : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• Bătălia pentru Alger : BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30.
• Un italian în America ; FES
TIVAL - 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Circ fără frontiere : TIMPURI 
NOI — 11—21 în continuare.
• Ultimul samurai : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• B. D. intră în acțiune : PACEA
— 15,30: 18; 20,15, VOLGA — 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30.
• Amintiri bucureștene : RAHO
VA — 18; 20,15.
• Fablio magicianul : RAHOVA —
15.30.
• Cîntecele mării : GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• King Kong evadează : LIRA — 
15,30; 18.
• Ambasador al Uniunii Sovie
tice : LIRA — 20,15.
« Genoveva de Brabant : PRO
GRESUL — 15; 17, DACIA - 8,45— 
20,30 îix continuare, COTROCENI
— 10; 14; 15,45; 17,30; 19,15; 21.
• Săptăinîna filmului pentru tine
ret : Cîntecele mării — 18.30, Sub 
semnul lui Monte Cristo — 9; 10,45; 
12,45; 14,30; 16,30; 20,45 : LUMINA.
• Veselie la Acapulco — 9; 10,30; 
12,30; 14,30, Invitație Ia dans — 
16,30; 18,45, Draga mea Clementine
— 21 : CINEMATECA (sala Union).
• Crimă și pedeapsă : PROGRE
SUL — 19.
• Semnale pe drum : MOȘILOR
— 15,30; 17,45; 20.
• In arșița nopții : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Băieți buni, băieți răi : FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, FEROVIAR — 805; 10,45;
12,45; 14,45; 16,45; 18.45; 20.45, EX
CELSIOR — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Vagabondul : FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FERENTARI — 9; 
12.30; 16; 19,30, BUZEȘTI — 9;
12,30; 16; 19,30.
a Șarada : CRÎNGAȘI — 15,30; 18;
20.15, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Pe luciul gheții : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Vară de altădată : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Ursul și păpușa : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
• Omul din Sierra : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• 100 de carabine : VITAN — 15,30; 
18; 20,15.
q Degetul de fler : MUNCA — 
16; 18: 20.
• Răzbunarea Sfîntului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Pomul de Crăciun : LAROMET
— 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 februarie. In țară : vremea va 
continua să se răcească ușor, iar cerni 
va fi mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații temporare, mai ales sub formă 
de lapoviță și ninsoare, în cea mal mare 
parte a țării. Vînt potrivit cu inten
sificări trecătoare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 2 grade, izolat mai coborîte în 
depresiuni, lai- maximele între minus 
3 și plus 7 grade. Ceață slabă. In 
București : vreme schimbătoare, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații temporare. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară. Ceață 
slabă.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 19 FEBRUA
RIE .1971

FOND GENERAL DE PREMII :
1 593 498 lei din care 175 311 lei report. 
EXTRAGEREA I : 15 7 59 58 37

63 36 72 80
Fond de premii : 793 402 lei din care 

84 548 lei report cat. 1.
EXTRAGEREA A II-A : 84 71 14 

68 85 74 21
Fond de premii : 800 096 lei din care 

90 763 lei report cat. A.

Manifestări consacrate aniversării

semicentenarului partidului
CONSTANȚA (corespondentul 

„Scînteii" Radu Apostol). La Teatrul 
de Stat din Constanța a avut loc ieri 
o festivitate consacrată aniversării 
semicentenarului partidului, la care 
au luat parte cadre didactice, oameni 
de artă, știință și cultură din muni
cipiul Constanța. Tovarășul Vasile 
Vilcu, prim-secretar al Comitetului 
județean al P.C.R. Constanța a pre
zentat, într-o amplă expunere, succe
sele obținute de întregul nostru 
popor, de oamenii muncii din județul 
Constanța pe drumul construcției so
cialiste, sarcinile din noul cincinal, 
subliniind rolul important al intelec
tualității în opera de educare a tine
rei generații. Cei peste 400 de parti- 
cipanți la adunare au vizionat apoi, 
în premieră, noul film românesc 
„Frații".

‘ *
în cadrul manifestărilor organizate 

în cinstea aniversării semicentena
rului partidului, vineri a avut loc o 
întîlnire a intelectualilor din munici
piul Turda cu tovarășul Aurel Duca, 
prim-secretar al comitetului județean 
al P.C.R. Cluj. Cu acest prilej, au fost 
dezbătute o serie de probleme privind 
dezvoltarea economiei, științei și în- 
vățănțîntului. Trecînd în revistă suc
cesele obținute în anii cincinalului 
recent încheiat, primul secretar al 
comitetului județean de partid a a- 
rătat că în acest timp județului Cluj 
.i-au fost alocate peste 8 miliarde lei.

S-au ridicat în acest timp noi uni
tăți industriale, iar altele, ca fabrici
le „Electroceramica" și „Sticla" din 
Turda. Uzinele Industria Sîrmei din 
Cîmpia Turzii au fost refăcute din 
temelii. Volumul producției indus
triale din anul 1970 a fost cu 85 la 
sută mai mare decît. în 1965. Jude
țul Cluj ocupă primul loc în țară în 
extracția de substanțe nemetalifere 
și producția de abrazive, locul 2 în 
producția de pielărie, încălțăminte și 
porțelanuri. Produsele clujene șe ex
portă astăzi m peste 50 de țări ale 
lumii, volumul exportului crescînd 
în anii cincinalului de 1,7 ori.

Numeroși participant care au luat 
parte la discuții au făcut valoroase 
propuneri. Cei prezenți și-au expri
mat adeziunea deplină la politica 
partidului.

★

în cadrul manifestărilor consacrate 
semicentenarului partidului, tova
rășul Marin Drăgan, prim-secretar 
al Comitetului județean Teleorman 
al P.C.R., s-a întîlnit joi, în sala ci
nematografului „Modern", din orașul 
Roșiorii de Vede, cu cadrele didac
tice și elevii de la cele trei licee din 
localitate. Primul secretar al Comi
tetului județean Teleorman a .vorbit 
pe larg despre realizările obținute :n 
județul Teleorman tn perioada ani
lor 1966—1970 și despre perspectivele 
de dezvoltare ale județului în 1971— 
1975. rășpunzînd totodată întrebări
lor adresate de unii participanți.

• -.Fllărmonțca de „George
Enespu.‘,‘. (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Law
rence Foster (S.U.A.). Solistă : 
Liana Serbescu — 20.
• Opera Română : Carmen — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Paganini — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale» (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sală Studio) : Tra
vesti — 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra*' (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru iubire ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Glugaz 
pe ochi — 20.
• Teatrul Mic •: Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Magheru) Și eu am fost în Ar
cadia — 19,30: (sala Studio) : Sus 
pe acoperiș... în sac — 20.
• Teatrul „Țăndărica" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17; Recital de muzică șl poezie 
susținut de Ina Otilia Ghiulea — 
20; (sala din str. Academiei) : 
Amnarul — 17.
• Teatrul evreiesc de stat i Pe 
placul tuturor — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasitescu** : Se caută un min
cinos — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase». (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii
— 19,30.
» Ansamblul „Rapsodia Română** : 
Concert ■ de muzică populară — 
19,30.
• Circul „Globus" : International 
’71 - 16; 19,30.
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Cuplajul voleibalistic 
de la Dinamo

în sala Dinamo, aseară a avut loc 
un atractiv cuplaj voleibalistic, con- 
tînd pentru campionatul diviziei A. 
Echipa feminină a clubului gazdă a 
înregistrat o victorie în mare parte 
scontată în fața formației studente
lor de la Institutul de educație fizică 
și. sport. O victorie scontată, . însă 
destul de dificil realizată. Dinamo- 
vistele au început bine, cucerind pri
mul set. Au fost insă egalate și chiar 
conduse, pentru că setul al treilea a 
revenit, relativ ușor. studentelor 
(15—10). Finalul partidei a aparținut 
echipei Dinamo. Tn setul patru, min-

. gea a l’ost servită aproape doar de 
: dînamoviste ; ele au punctat direct 
. din serviciu sau după destul de pu
ține schimburi de pase. Scorul setu
lui apare concludent : 15—2. în setul 
decisiv. I.E.F.S.-istele au început 
bine ; au condus cu 4—1. Egalarea a 
survenit la 5, apoi dinamovistele 
s-au detașat pînă la 11—5 și și-au 
adjudecat setul cu 15—8.

în întîlnirea dintre echipele mascu
line Dinamo și Universitatea — Cluj, 
victoria a revenit, la capătul unei 
dispute interesante, primei formații 
cu scorul de 3—1.

Astăseară, gală de box
Cluburile bucureștene Dinamo 

și Metalul au convenit Ia orga
nizarea unei gale de box ce se 
va desfășura astăseară, cu în
cepere de Ia ora 18, în sala din 
șos. Ștefan cel Mare nr. 9. Pe 
ring vor urca pugiliști din cei 
mai cunoscuți, precum și cîțiva 
boxeri de la alte asociații spor?’ 
tive din Capitală. Culorile clu
bului dinamovist le vor apăra

următorii (în ordinea categorii
lor) : Bătănaș. Boboc, Chirilă, 
Cordoș, Moraru. Gorea, Radu
lescu, Dobrescu, Antoniu, Ghiță, 
D. Mihalcea, Gyiirfi. Din echipa 
clubului Metalul fac parte : 
Rizea, Mihăilescu, Cristea, Ivan- 
ciu, Lungii, Ilie, Popa, Bădilă, 
Bădoi (de la Rapid), Horloșan, 
Nicolae. Enciu.

În cîteva rînduri
• In „sferturile" de finală ale pro

bei de dublu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis pe te
ren acoperit de Ia Lyon, cuplul Mu- 
reșan (România) — Clifton (Anglia) 
a ciștigat prin neprezentare în fața 
perechii suedeze Zahr—Jbhansson. 
într-o altă partidă, jucătorii francezi 
Barthes și Goven au eliminat cu 
7—5, 6—3 pe compatrioții lor Jolly— 
Bouteleux. Tn proba de simplu băr
bați austriacul Pokorny l-a întrecut 
cu 9—8, 6—4 pe americanul Stock.

« Federația română de specialitate 
organizează, între 10 și 14 martie, un 
mare concurs de patinaj artistic pe 
patinoarul acoperit din parcul spor
tiv „23 August". Organizatorii ne-au 
anunțat că la acest concurs au fost 
invitați patinatori și patinatoare de 
frunte din aproape 20 de țări euro
pene.

• Un mare concurs internațional 
atletic de sală va reuni la Moscova, 
astăzi și mîine, sportivi fruntași din 
Bulgaria. Cehoslovacia, Finlanda, 
R.D. Germană, R.F. a Germaniei, Iu
goslavia, R.P. Mongolă. Polonia, Ro
mânia, S.U.A., Ungaria și U.R.S.S. 
Vor avea loc întreceri la 19 probe 
masculine și feminine.

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siunea în limba germană. Din 
cuprins : • Actualități fil
mate e Cîntece populare 
germane • Program pentru 
copii.

18,00 ROMÂNIA ’71. AZI — JU
DEȚUL NEAMȚ. Emisiune de 
ștefan Iacob.

18,25 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți I Din cuprins ; • A- 
genda celui de-al IX-lea Con
gres U.T.C. • Avanpremieră 
la Festivalul „Cerbul de 
aur“-Brașov © Microrecital 
cu formația Paul Ghențer.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
PROGRAMUL I

20,00 Teleenciclopedia : $ William
Wyler. Prezintă George Lit
iera o Bali (II) © Kodokan.

20,50 Pe plaiurile Mioriței — pro
gram de muzică și dansuri 
populare. Interviziune.

21.10 Film serial : Incoruptibilii 
Episodul „O armă pentru un 
blues".

22.00 Telerecital Silvia Dumltres- 
cu-Tiinică. Prezintă Sică Ale- 
xandrescu.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 Săptămîna sportivă.

PROGRAMUL II
20,00 Seara melomanului. Concer

tul pentru vioară și orchestră 
de Felix Mendelsohn-Bar
thold y. Interpretează orches
tra simfonică a Filarmonicii 

, din Cluj dirijată de Emil 
Simon. Solist : Wolfgang
Schneiderhan.

20.30 Reflector.
20,45 Omagiu lui Miron Radu Pa- 

raschivescu.
21,00 Buletin de știri.
21,05 Reportaj pe glob. India — 

lupta împotriva privilegiilor 
feudale.

21,35 Publicitate.
21,40 In pași de dans. Program 

susținut de orchestra „Elec- 
trecord" dirijată de Alexan
dru Im re.

22.10 Film serial : „Aghiotantul 
excelentei sale** (IV).



LUPTE VIOLENTE
ÎN INDOCHINA

• PATRIOȚII CÂMBODGIENI ȘI-AU INTENSIFICAT ATACU
RILE ÎN ZONELE PURSAT Șl PNOM PENH © NOI EFECTIVE 
SAIGONEZE DISLOCATE LA FRONTIERA CU CAMBODGIA ® 
6 ELICOPTERE DOBORÎTE DE PATRIOT!! LAOTIENI © POZI
ȚII AMERICANE DIN APROPIEREA FRONTIEREI DINTRE 

LAOS Șl VIETNAMUL DE SUD SUB TIRUL F.N.E.

PNOM PENH 19 (Ager preș). — Forțele populare de rezis
tență din Cambodgia au angajat eu efectivele saigoneze lupte 
deosebit de violente în diferite regiuni ale șoselei strategice 
nr. 7 și în zona Pursat.

Au fost bombardate, de asemenea, 
(nodul de cale ferată din orașul 
Pursat, precum și pozițiile trupelor 
saigoneze care acționează în direcția 
provinciei Svai Rieng, relatează 
agenția Reuter. Trupele regimului 
Lon Noi și comandamentul militar 
saigonez au solicitat intervenția 
aviației (americane pentru a face 
față presiunii exercitate de patrioți 
în orașul Pursat. Unități ale forțelor 
populare de rezistență au atacat, de 
asemenea, efective ale mercenarilor 
saigonezi aflate Ia 12 km de Pnom 
Penh.

Potrivit agenției U.P.I., aproxima
tiv 3 000 de militari saigonezi au 
fost aduși în provincia Kontum, Ia 
20 km de frontiera cu Cambodgia, 
iar la 18 februarie, circa 1 500 din
tre aceștia, susținuți de aviația ame
ricană, au pătruns în Cambodgia, 
dezlănțuind atacuri în provinciile 
Thi Doc și Takeo.

★
;,Comunitatea socialistă populară" 

(Sangkum Reastc Nyum), partid unic 
creat în anul 1955 de prințul Norodom 
Sianuk, a fost dizolvat de autorită
țile de la Pnom Penh. în urma aces
tei dizolvări, în Cambodgia nu mai 
există nici un partid politic, deși 
constituția regală din 1947, încă în 
vigoare, prevede libertatea asocierii.

★
_XIEN QUANG. — Forțele patrio

tice Pathet Lao au lansat vineri un 
puternic atac asupra unei baze a 
artileriei saigoneze amplasată pe te
ritoriul laoțian. Potrivit comanda

VII PROTESTE ÎMPOTRIVA 
AGRESIUNII IMPERIALISTE

SIDNEY 19 (Agerpres). — în pre
zența participanților la Conferința 
națională împotriva războiului din 
Indochina, organizată sub auspiciile 
Comitetului australian pentru „Mo
ratoriu în Vietnam", la Sidney a 
avut loc un mare miting de protest 
împotriva agresiunii americane în 
Peninsula. Indochineză. Au luat cu- 
Vîntul delegați din S.U.A., Franța, 
Noua Zeelandă și Ceylon, care au 
condamnat acțiunile agresive ale Sta
telor Unite în această regiune a 
lumii La miting s-a dat citire me
sajului adresat participanților Ia 
conferință de Nguyen Thi Binh, mi
nistrul afacerilor externe în Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re

Declarația secretarului general 

al P. C. italian, Luigi Longo
ROMA 19 (Agerpres). — Secretarul 

general al Partidului Comunist Ita
lian, Luigi Longo, a făcut o decla
rație în legătură cu noile acte de a- 
gresiune ale S.U.A. în Indochina. 
„Noile bombardamente americane a- 
supra teritoriului Republicii Demo
crate Vietnam și gravele amenințări 
formulate de președintele Nixon de
monstrează că Statele Unite insistă 
asupra escaladării războiului, ceea ce 
reprezintă un pericol tot mai serios 
pentru pace, a spus Luigi Longo.

în legătură cu evenimentele 
din Indochina

WASHNGTON 19 (Agerpres). — 
;,Decizia privind Laosul a fost luată 
la Washington", a declarat președin
tele Nixon într-o conferință de pre
să, recunoscînd explicit angajarea 
militară a S.U.A. în agresiunea din 
Laos. Ignorînd protestul și îngrijora
rea opiniei publice americane și in
ternaționale în legătură cu escala
darea războiului din Indochina, care 
s-au resimțit și în întrebările adre
sate de ziariști, șeful Casei Albe a 
arătat că „nu va pune nici o limită 
folosirii puterii aeriene americane în 
zona războiului". El a admis că in
tervenția americano-saigoneză în 
Laos se lovește de „o foarte puterni
că rezistență" din partea forțelor 
patriotice, adăugind că trupele saigo
neze vor rămîne în această țară ,;cît

LUĂRI DE POZIȚIE ALE UNOR

Declarațiile președintelui Nixon 
privind escaladarea agresiunii in In
dochina au suscitat reacții critice se
vere din partea unor oameni poli
tici americani.

SENATORUL GEORGE MCGO
VERN, care candidează la obținerea 
învestiturii Partidului democrat 
pentru alegerile prezidențiale din 
1972, a declarat că este „din ce în ce 
mal alarmat" de direcția primejdi
oasă în care evoluează conflictul din 
Indochina. Senatorul a reafirmat 
cererile sale anterioare de încetare 
a războiului din Indochina și de 
fixare a unui termen pentru retra
gerea tuturor trupelor S.U.A. din 
Asia de sud-est.

La rîndul său, cunoscutul om po- 
îltic AVERELL HARRIMAN, fost 
gef al delegației S.U.A. la convorbi- 

mentului militar american, atacul 
cu mortiere, rachete și de artilerie 
a fost atit de puternic, incit elicop
terele americane, care asigură eva
cuarea militarilor saigonezi răniți, 
nu au fost în măsură să aterizeze 
pentru a-și îndeplini misiunea. A- 
genția Associated Press relevă, ci
tind surse militare americane, că 
forțele Pathet Lao au doborit alte 
șase elicoptere ale S.U.A., care se 
aflau în misiune în regiunea Văii 
Ulcioarelor din Laos. Se semnalează 
că mai mulți militari americani au 
fost uciși sau răniți.

★
SAIGON. — Detașamentele Fron

tului Național de Eliberare din Viet
namul de Sud continuă presiunea 
asupra dispozitivelor logistice ameri
cane situate pe teritoriul sud-viet- 
nainez la frontiera cu Laosul. în 
noaptea de joi spre vineri, pozițiile 
artileriei americane amplasate la 
opt kilometri sud-est de Khe Sanh 
au fost bombardate cu mortiere și 
rachete — a recunoscut un purtător 
de cuvînt militar american. Agen
țiile de presă semnalează că inciden
tele cele mai violente au avut loc 
în apropierea bazei americane 
„Scotch", important punct de susți
nere a intervenției în Laos.

★
Agenția V.N.A. informează că joi 

a fost doborit în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, deasupra provinciei 
Nghe An, un avion fără pilot al 
torțelor aeriene ale S.U.A.

publicii Vietnamului de Sud. Mesa
jul cheamă pe participanți să spri
jine acțiunile menite să ducă la în
cetarea imediată a agresiunii ame
ricane și evacuarea trupelor S.U.A. 
și alo sateliților lor din Laos, Cam
bodgia și Vietnamul de Sud.

★
Cu prilejul apropiatei Zile inter

naționale a femeilor,UNIUNEA FE
MEILOR DIN R. D. VIETNAM A 
ADRESAT UN MESAJ FEMEILOR 
AMERICANE, în care se arată că 
administrația S.U.A. nu și-a respectat 
promisiunile de a restabili pacea și 
continuă actele de război împotriva 
popoarelor Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei, trimițînd tineri ameri
cani Ia o moarte lipsită de sens.

După extinderea agresiunii în Cam
bodgia și Laos, Washingtonul pune la 
cale acum noi acte de război împo
triva Republicii Democrate Vietnam".

Secretarul general al P.C. Italian a 
cerut conducătorilor guvernului ita
lian să disocieze în modul cel mai 
net poziția italiană de cea a State
lor Unite și să facă cunoscută, iară 
echivoc, ostilitatea marii majorități 
a poporului italian față de continua
rea acestui război.

va fi necesar pentru atingerea țelu
rilor lor".

La o întrebare referitoare la atitu
dinea pe care o va adopta Wa
shingtonul în cazul în care trupele 
saigoneze ar trece linia de demarca
ție intre Vietnamul de Sud și Viet
namul de Nord, președintele. Nixon a 
răspuns : „Nu voi face speculații în 
legătură cu ceea ce vor face sau nu 
vor face sud-vietnamezii. Voi spune 
numai că orice participare americană 
va trebui să fie aprobată aici (la 
Washington)". Această declarație 
este interpretată de presa americană 
și de unii membri ai Congresului 
drept un refuz de a exclude posibili
tatea intensificării acțiunilor agresi
ve împotriva R. D. Vietnam.

OAMENI POLITICI AMERICANI

rile de la Paris în problema vietna
meză, a declarat : „Este clar că 
poporul sud-vieinamez dorește pa
cea, iar noi continuăm să-I for
țăm să participe la război. A- 
«est război nu poate fi cîștL 
gat. Putem să-I extindem in Laos, 
l-am extins în Cambodgia, iar 
acum se pare că președintele ia in 
considerare o pătrundere în Vietna
mul de Nord. Dar, niciodată nu vom 
reuși să obținem o victorie militară".

PAUL MCCLOSKEY, membru re
publican al Camerei Reprezentanți
lor, a arătat că o dezbatere națională 
l-ar putea face pe președinte să în
țeleagă „sentimentul de disperare pe 
care mulți americani îl resimt în le
gătură cu acțiunile întreprinse de 
Administrație fără consultarea prea
labilă a Congresului".

Conferința 
cvadripartită 
in problema 
Vietnamului
PARIS 19 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc cea de-a 103-a ședință ple
nară a Conferinței cvadripartite în 
problema Vietnamului.

Reprezentantul guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam, Xuan 
Thuy, a acuzat Statele Unite că pre
gătesc un atac terestru împotriva
R. D.V. Referindu-se la declarațiile 
făcute de președintele Nixon în re
centa sa conferință de presă, Xuan 
Thuy a arătat, înaintea începerii șe
dinței plenare, că acestea probează 
că șeful Administrației americane 
„nu dorește negocieri serioase, ci 
vrea să obțină o victorie militară. El 
pregătește noi aventuri militare îm
potriva R. D. Vietnam", a spus Xuan 
Thuy. Menționînd că aceste pregătiri 
au loc după atacurile întreprinse îm
potriva Cambodgiei și Laosului, el a 
adus la cunoștință, în cadrul ședinței 
plenare, o serie de fapte care atestă 
intențiile agresive ale S.U.A. împo
triva R. D, Vietnam. Printre altele, 
Xuan Thuy a amintit concentrarea 
unor importante forțe terestre de-a 
lungul paralelei 17, sporirea numă
rului de portavioane americane și 
prezența infanteriștilor marini în re
giunea Golfului Tonkin, reluarea 
bombardamentelor americane asupra 
provinciilor de sud ale R.D.V.

Reprezentantul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, a subliniat că planurile ame
ricane de a obține succese în Viet
nam sînt sortite eșecului. Singura 
cale pentru realizarea păcii, a spus 
ea, constă în încetarea intervenției
S. U.A. și retragerea trupelor lor din 
Vietnam.

REUNIUNEA CONSILIUEUI 
CONSULTATIV Al REPUBLICII 

VIETNAMULUI DE SUD
SAIGON.— Postul de radio Elibe

rarea a difuzat comunicatul cu pri
vire la recenta reuniune a Consiliu
lui Consultativ al Republicii Vietna
mului de Sud care a examinat rezul
tatele și sarcinile luptei împotriva 
agresiunii S.U.A. în cadrul reuniunii, 
desfășurată în prezența președintelui, 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
Huynh Tan Phat, au fost prezentata 
rapoarte cu privire Ia acțiunile for
țelor armate populare de eliberare 
din Vietnamul de sud și la dezvolta
rea luptei politice în orașele sud- 
vietnameze.

Consiliul Consultativ a examinat, 
de asemenea, probleme legate de ac
tuala situație din Indochina, deter
minată de escaladarea războiului a- 
gresiv al S.U.A. și a subliniat hotă- 
rirea poporului sud-vietnamez ca, 
sub conducerea Frontului Național 
de Eliberare și a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, să continue cu per
severență și să intensifice lupta îm
potriva agresorilor americani și a 
marionetelor acestora pînă la victo
ria finală.

agențiile de presă transmit:
La Pekin, Asociaîia de priete

nie chino-japoneză a adresat un 
mesaj Congresului național pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice ja- 
pono—chineze, constituit recent la 
Tokio. în mesaj se arată că poporul 
chinez și cel japonez sînt animate de 
sentimente de prietenie militantă, 
prietenie ce s-a consolidat în lupta 
comună împotriva imperialismului 
american. în mesaj se exprimă spe
ranța că Congresul național pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice ja- 
pono—chineze va juca un rol activ în 
întărirea prieteniei dintre cele două 
popoare.

Conierința științifică in
consacrată probleternațională

melor securității și colaborării euro
pene și-a început lucrările în capitala 
Austriei. Reuniunea este convocată
din inițiativa Institutului internațional 
pentru pace din Viena.

Camera Comunelor a res
pins o moțiune de cenzură 
a deputaților laburiști împotriva poli
ticii economice a guvernului britanic 
condus de Edward Heath. Prezentînd 
această moțiune, fostul ministru labu
rist al finanțelor, Roy Jenkins, a afir
mat că actuala politică economică 
conservatoare nu va putea stăvili in
flația. El a scos în evidență faptul 
că în prezent 3,1 la sută din totalul 
muncitorilor englezi (721 000) șomea
ză și că proiectul de lege guverna
mental al sindicatelor este „inaplica
bil".

Ambasadorii Ia O.N.U. ai 
Franței, Marii Britanii, S.U.A. 
și U.R.S.S. au »inut joi 0 nGUă 
reuniune în cadrul consultărilor pri
vind conflictul din Orientul Apro
piat. La sfirșitul convorbirilor, care 
au durat trei ore, nu a fost publicat 
nici un comunicat. Viitoarea reuniu
ne va avea loc la 25 februarie.

0 delegație economică 
română con<dusă de îon B<izac, ad
junct al ministrului industriei ușoare, 
se află în Republica Unită Tanzania. 
Delegația a fost primită de ministrul 
tanzanian al comerțului și industriei,

Program 
de colaborare 

româno-polonez 
în domeniul utilizării teh
nicii electronice de caicul

VARȘOVIA 19. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
în urma convorbirilor purtate între 
delegațiile Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Populare Polone 
în problemele colaborării în dome
niul utilizării tehnicii electronice de 
calcul, la Varșovia a fost semnat 
programul de colaborare bilaterală 
pe anii 1971—1972. Cele două delega
ții au examinat rezultatele colabo
rării pe acest tărîm pînă în prezent, 
precum și stadiul actual și perspec
tivele de dezvoltare a relațiilor reci
proce în sfera utilizării tehnicii elec
tronice de calcul și a organizării sis
temelor de informatică.

Documentul a fost semnat de prof. 
Mihai Drăgănescu, secretar perma
nent al Comisiei guvernamentale 
pentru dotarea cu echipament de 
calcul și automatizarea prelucrării 
datelor din Republica Socialistă Ro
mânia, și de prof, S. Kielan, împu
ternicit al guvernului Republicii 
Populare Polone pentru problemele 
tehnicii electronice de calcul.

austria Acțiuni 
în vederea stabilirii relațiilor i 

diplomatice cu R.P, Chineză
VIENA 19 (Agerpres). — Comisia 

de politică externă a Parlamentului 
austriac a aprobat vineri, în unani
mitate, raportul prezentat de minis
trul afacerilor externe, Rudolf Kirch- 
schlăger, privind intenția Austriei de 
a stabili relații diplomatice cu Re
publica Populară Chineză. Totodată, 
comisia a autorizat guvernul să ini
țieze în acest sens tratative cu gu
vernul R. P. Chineze.

„LUNOHOD-1": un bilanț fructuos
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

Laboratorul automat autopropul
sat sovietic „Lunohod-1“, adus 
pe Selene la 17 noiembrie 1970, 
după ce și-a încheiat explorările 
programate pentru trei luni, își 
continuă activitatea în Marea 
Ploilor. Intre 17 noiembrie 1970 
și 19 februarie 1971 s-au reali
zat 63 de legături radio cu „Lu- 
nohod“-ul, care au permis înfăp
tuirea diferitelor operații de ma
nevrare, controlul aparatelor și 
transmiterea pe Pămint a unui 
volum mare de informații știin
țifice.

Îndeplinirea cu succes a tutu
ror lucrărilor prevăzute de pro
gram a confirmat justețea solu
țiilor tehnice și siguranța de 
funcționare a tuturor elemente
lor, sistemelor de bord și mij
loacelor de comunicație, atit ale 
aparatului selenar, cit și ale ce

Paul Bomani, și a avut întrevederi cu 
conducători ai organelor de stat din 
țara gazdă în legătură cu posibilită
țile de dezvoltare a relațiilor econo
mice româno—tanzaniene.

Convorbiri A. Willmann- 
P Graber. ■^■^am Willmami, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al R. P. Polone, care face o vizită 
oficială în Elveția, a avut o întreve
dere cu șeful Departamentului politic 
al Elveției, Pierre Graber. Agenția 
Poloneză de Presă apreciază că dis
cuțiile purtate au relevat existența 
unei identități de păreri a celor două 
părți în multe probleme care se re
feră atit la principiile, cit și la scopu
rile unei conferințe europene pentru 
colaborare și securitate. în ce pri
vește relațiile bilaterale, discuțiile au 
fost dominate de probleme referitoa
re la colaborarea economică, tehnico- 
științifică, schimburile de mărfuri și 
cooperarea industrială.

Mai multe sute de stu- 
denți spanioli au la
o demonstrație organizată pe stră
zile centrale ale orașului Barcelona. 
Demonstranții purtau pancarte și 
scandau lozinci ostile'regimului fran- 
chist, informează A.F.P. Pe de altă 
parte, agenția citată subliniază că la 
facultățile de filozofie și științe eco
nomice din aceeași localitate s-au în
registrat joi incidente, în momentul 
cînd detașamente de polițiști au în
cercat să pătrundă cu forța în incinta 
acestora. Autoritățile au hotărît sus
pendarea cursurilor celor două facul
tăți.

„Cosmos-396". în Unkmea 
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului Cosmos-396". 
Aparatele aflate la bordul satelitului 
— destinate continuării . cercetărilor 
cosmice potrivit programului anun
țat anterior — funcționează normal.

întrevedere Nîxon-Co- 
lOmbO. Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, a avut o întrevedere 
cu premierul Italiei, Emilio Colombo, 
aflat într-o vizită oficială la Washing
ton. Au fost abordate, printre altele, 
situația din Orientul Apropiat și In
dochina, probleme ale N.A.T.O., re
lațiile Est-Vest.

ITALIA

C.G.I.L. se pronunță 
pentru unitatea 

organică a sindicatelor
ROMA 19.— Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : La sediul 
Confederației Generale a Muncii din 
Italia (C.G.I.Iî.) a avut loc joi con
ferința de presă anuală a secretaru
lui general al C.G.I.L., Luciano Lama. 
Principalele teme evocate s-au refe
rit la amploarea și forța mișcării re
vendicative și democratice a oameni
lor muncii italieni, la rezultatele ob
ținute de sindicate în 1970, inițiativele 
pe care C.G.I.L. le va întreprinde în 
anul curent, mișcarea revendicativă și 
politica pentru reforme economice și 
sociale, progresele realizate pe calea 
înfăptuirii unității sindicale. Amin
tind că anul 1970 s-a caracterizat prin 
importante lupte pentru reînnoirea 
contractelor de muncă (43 de con
tracte naționale afectînd 2 703 000 de 
muncitori, precum și 4 437 de acor
duri pe întreprinderi pentru aproxi
mativ 1 500 000 de oameni ai muncii), 
secretarul general al C.G.I.L. a de
nunțat opoziția patronală și a subli
niat, totodată, că nu se poate sub
aprecia pericolul pe care îl reprezin
tă violențele extremei drepte fasciste. 
El a reafirmat cu hotărîre voința sin
dicatelor de a lupta nu numai pen
tru îmbunătățirea condițiilor de mun
că și de trai ale celor ce muncesc, 
dar și pentru a apăra și întări insti
tuțiile republicane, democratice ale 
țării. Luciano Lama a consacrat ulti
ma parte a expunerii sale probleme
lor unității sindicale. S-a ajuns, a 
spus el, la „un moment în care con
vergențele, unitatea de acțiune și co
laborarea nu mai sînt suficiente., 
Instrumentul corespunzător obiecti
velor pe care ni le-am fixat în mod 
unitar este unitatea organică. C.G.I.L. 
este convinsă că unitatea trebuie să 
se realizeze între masele muncitoare 
cele mai largi și în structurile orga
nizatorice tradiționale ale sindicate
lor".

lor terestre. In decurs de patru 
zile selenare, laboratorul auto
propulsat a parcurs 5 228 metri 
și a suportat bine diferențele 
considerabile de temperatură de 
la zi la noapte. Au fost puse la 
punct metode de navigație pe 
Lună cu ajutorul imaginilor te
levizate și al informațiilor tele- 
metrice. Au fost executate, tot
odată, peste 200 de măsurători 
directe ale proprietății rocilor 
în starea lor naturală.

Pentru prima o art s-a efec
tuat experiența de folosire a Lu
nii ca bază pentru studierea unor 
regiuni îndepărtate ale Universu
lui cu ajutorul telescopului 
Roentgen. In perioada nopților 
selenare, în timpul staționării 
aparatului automat, s-au execu
tat măsurători cu laser, folosin- 
du-se reflectorul unghiular fran
cez instalat pe „Lunohod".

La Tirana a sosit o dele
gație comercială guverna
mentală a R.P.D. Coreene. 
Delegația coreeană, relatează agenția 
A.T.Ă., va purta cu reprezentanții 
albanezi convorbiri privind relațiile 
comerciale dintre cele două țări în 
anul 1971.

A luat ființă Consiliul 
Național al Uniunii pionie
rilor din Cuba,s a anuntet °fi- 
cial la Havana. Președinte al consi
liului, în componența căruia intră re
prezentanți ai organizațiilor politice 
și obștești din țară, a fost numit 
Juan Mok. Uniunea pionierilor din 
Cuba numără 1 200 000 de membri.

Suleyman Demirel, pfimul 
ministru al Turciei, nu a exclus po
sibilitatea unor alegeri generale anti
cipate în cazul cînd stabilitatea poli
tică a țării nu va fi în întregime asi
gurată, în cadrul unui interviu acor
dat ziarului vest-german „Allge- 
meine Zeitung", anunță agenția Ana
tolia.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, va face o vizită în 
Uniunea Sovietică în zilele de 23 și 
24 februarie, a anunțat un purtător 
de cuvînt al Minisțerului de Externe 
Finlandez,

Ambasadorul României în
Japonia, Iosif Gheorghiu, a pre
zentat vineri, în fața unui numeros 
public, la Cent-rul cultural interna
țional din Tokio, expunerea „Româ
nia — trecut și prezent".

La invitația premierului 
ungar Jeno Fock, 13 22 feb™*- 
rie va sosi în R. P. Ungară, într-o 
scurtă vizită oficială de prietenie, 
președintele guvernului federal ceho
slovac, Lubomir Strougal.

Cunoscutul artist de operă ro
mân Nicolae Herlea a apărut 
miercuri seara pe scena teatrului 
„Erkel" din Budapesta în spec
tacolul „Rigoletto". Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces.

ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FRONTULUI POPULAR PATRIOTIC

DIN UNGARIA
BUDAPESTA 19 (Agerpres). — în 

prezența lui Jânos Kădăr, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., ,1a Buda
pesta a avut loc ședința lărgită a 
Consiliului Național al Frontului 
Popular Patriotic din Ungaria, con
sacrată pregătirii apropiatelor alegeri 
de deputați în Adunarea de Stat și 
sfaturile locale.

Raportul despre activitatea și sar
cinile frontului, precum și despre 
chemările Consiliului Național al 
F.P.P. în legătură eu alegerile din 
primăvară a fost prezentat de Istvan 
Benczik, secretarul general al Con
siliului Național. După ce a mențio
nat că mandatele deputaților aleși 
cu patru ani în urmă expiră la 19 
martie, el s-a referit la modul de 
desemnare a candidaților. Propune
rile în acest sens, a arătat Benczik, 
pot fi avansate de organele Frontului 
Popular Patriotic, organizațiile ob
ștești, colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderi, precum și de

Inițiative ale opiniei publice vest-germane 
pentru îmbunătățirea relațiilor cu Polonia 

0 RELATARE A ZIARULUI „ZYCIE WARSZAWY"
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — Zia

rul polonez „Zycie Warszawy" in
formează într-o corespondență din 
Bonn că, în zilele de 27 și 28 februa
rie, va avea loc la Frankfurt pe Main, 
sub deviza „Pace cu Polonia", un 
congres inițiat de o serie de organi
zații sociale, culturale și științifice 
vest-germane.

Referindu-se Ia părerile exprima
te intr-o conferință de presă ținută 
la Bonn de către organizatorii con
gresului, ziarul arată că aceștia con
sideră Tratatul dintre Polonia și 
R. F. a Germaniei, semnat la 7 de
cembrie la Varșovia, ca „o șansă în 
promovarea unor noi relații între cele 
două popoare și țări" ; ei doresc, 
totodată, „să contribuie la valorifi
carea acestei șanse". Comitetul de or
ganizare a congresului a adresat 
membrilor Bundestagului apelul de 
a ratifica grabnic Tratatul cu Polonia 
și a chemat toți locuitorii țării să-și 
intensifice lupta împotriva forțelor 
revanșarde.

Ziarul relevă că au fost invitați la 
congres reprezentanți ai vieții poli
tice, sociale și științifice din Polonia.

★
BONN. — Liderul fracțiunii parla

mentare a Partidului social-demo
crat din Bundestagul vest-german, 
Herbert Wehner, care a făcut o vi
zită oficială de cinci zile în R.P. Po
lonă, s-a înapoiat la Bonn. După cum 
anunță corespondentul în R.F.G. al 
agenției P.A.P., Herbert Wehner a

FRĂMÎNTĂRI SOCIALE 
PE FONDUL „AFACERILOR" 

TOMASINI - GUIOT
CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA IOAN GRIGORESCV

La mai bine de o lună înainte de 
alegerile municipale din Franța, in 
rîndurile majorității U.D.R. — par
tidul de guvernămînt — s-a declan
șat o furtună care amenință să ca
pete proporții. Renă Tomasini, numit 
în urmă cu o lună secretar general 
al partidului de guvernămînt, a fă
cut, în cadrul unei întîlniri cu re
prezentanții presei parlamentare, 
o serie de declarații care au provocat 
iritare în cercurile guvernamentale 
franceze, precum și în lumea ma- 
gistraților și în cea a presei și in
formațiilor. Potrivit relatărilor din 
presă, secretarul general al U.D.R. a 

' atacat magistratura franceză, acu- 
zînd-o de „o prea mare clemență" 
în condamnarea așa-zișilor perturba
tori ai ordinii publice. De asemenea, 
el a atacat presa televizată, îndeo
sebi primul program al televiziunii 
franceze „Informations I-ere“, pre- 
tinzînd că ar fi „aservit adversari
lor libertății" (in sensul în care el 
concepe noțiunea de libertate).

Riposta magistralilor la atacul lui 
Tomasini s-a produs imediat pe un 
ton plin de vehemență. Ei au orga
nizat joi după-amiază la Palatul de 
Justiție o defilare solemnă, toate au
diențele și ședințele judiciare fiind 
întrerupte în acest timp, în semn de 
protest față de presiunile din afară 
exercitate asupra justiției. Omagiul a- 
dus de președintele Pompidou magis
traturii ca o compensație față de ul
trajul public al lui Renă Tomasini a 
reușit să tempereze într-o oarecare 
măsură spiritele. De asemenea, Cha- 
ban Delmas, premierul Franței, 
acuzat de Tomasini de a fi apucat 
pe un „drum greșit" în problema ori
entării televiziunii, s-a văzut nevoit 
să-l cheme la ordine pe noul secretai' 
general al U.D.R., care, fără a re
tracta cele declarate, a ținut doar să 
precizeze că nu a avut intenții jigni
toare.

în efervescența politică din preaj
ma lansării oficiale a campaniei elec
torale pentru alegerile municipale din 
Franța, „afacerea Tomasini" dezvăluie 
existenta unor disensiuni în cercurile 
conducătoare ale U.D.R. De altfel, 
semnalul asupra acestei stări de lu
cruri a fost dat recent prin demisia 
a doi gaulliști de frunte, Jacques Phi
lippe Vendroux, nepotul generalului 
de Gaulle, și Christian Fouchet. Ob
servatorii politici văd . în disputa care 
s-a încins acum cu o neobișnuită vi
rulență conflictul între așa-numiții 
„paleogaulliști" și „neogaulliști" sau 
dintre aripa mai iiberală din sinul 

orice cetățean cu drept de vot. La 
adunările electorale pot fi făcute 
mai multe propuneri, atit pentru A- 
dunarea de Stat, cit și pentru sfatu
rile locale, fiind desemnați candidați 
cei care obțin cel puțin o treime din 
voturile exprimate.

Luînd cuvîntul, Jănos Kâdăr a a- 
rătat că alegerile din primăvară vor 
constitui un eveniment de o însem
nătate politică deosebită. Desemna
rea candidaților și alegerea deputați- 
lor, a spus el. creează un cadru pen
tru dezbaterea problemelor politice 
care preocupă întregul popor. Vorbi
torul a relevat că important este ca 
alegerile să ducă la întărirea poli
ticii partidului, să sporească efica
citatea acestei politici, să adincească 
gîndirea socialistă colectivă, unitatea 
și coeziunea socialistă a poporului 
ungar. Jânos Kădâr a reliefat că po
zițiile adoptate la cel de-al X-lea 
Congres al P.M.S.U. au fost primite 
cu aprobare de opinia publică.

declarat la întoarcere că, „după pă
rerea sa, nu există vreun obstacol în 
calea ratificării de către Bundestagul 
vest-german a tratatului dintre Po
lonia și R. F. a Germaniei".

Sarcinile actuale 
ale comuniștilor 

din Belgia
BRUXELLES 19 (Agerpres). — Co

muniștii belgieni se pregătesc în ve
derea celui de-al XX-lea Congres al 
partidului lor, care se va deschide la 
19 martie. Hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.C. din Belgia, publicate recent, de
finesc sarcinile comuniștilor în peri
oada premergătoare congresului. Prin
tre acestea sînt menționate lupt* 
împotriva escaladării agresiunii ame
ricane în Indochina, sprijinirea con-, 
vocării urgente a unei conferințe ge- 
neral-europene pentru securitate, 
largi acțiuni pentru apărarea păcii. 
Sînt expuse, de asemenea, ideile 
principale ale programului de luptă 
pentru apărarea drepturilor oamenilor 
muncii și îmbunătățirea situației lor 
materiale.

U.D.R. și cea a ultraradicalilor — 
Tomasini descoperindu-se ad-hoc un 
fel de lider al celor din urmă.

Paralel cu „afacerea Tomasini", 
presa franceză se ocupă cu asiduita
te și de un alt caz cu implicații pro
funde : este vorba de ceea ce zia
rele apreciază in unanimitate a fi o 
eroare judiciară, căreia i-a căzut vic
timă elevul de liceu Gilles Guiot, 
condamnat la șase luni închisoare sub 
motivul că, în timpul unei busculade 
de stradă, ar fi ultragiat un repre
zentant al ordinii publice. Alături de 
„afacerea Tomasini", care se consu
mă in sferele înalte ale politicii, „a- 
facerea Guiot" tinde să capete pro
porții de masă, toate liceele parizie
ne declarînd o grevă generală de pro
test în semn de solidaritate cu ele
vul condamnat. 15 000 de tineri au 
demonstrat pe străzile Cartierului 
Latin.

Aceste evenimente se grefează p» 
fondul unei temperaturi sociale ridi
cate. Astfel, în sudul Franței peste 
100 000 de viticultori au manifestat 
joi după-amiază la Băziers împotri
va politicii viticole, iar greva me- 
talurgiștilor de la Batignolles. care 
durează de mai bine de patru săp- 
tămîni, amenință să se extindă prin 
mișcarea de solidaritate pornită de 
muncitorii din întreaga zonă Nantes 
și Saint-Nazaire.

Cele două „afaceri" care domină 
astăzi actualitatea politicii interne 
franceze, Tomasini — Guiot, suscită 
reacții acute din partea presei și opi
niei publice, reliefindu-se că rareori 
s-a putut observa o asemenea con
jugare a unor proteste care pun de 
aceeași parte a baricadei pe ma
gistrali și pe cei care protestează 
împotriva erorilor judiciare, pe ti
neri, pe viticultori, metalurgist! și 
mineri. „Le Figaro" constată „o a- 
devărată escaladă a agitației sociale 
în toate păturile societății", „Com
bat" apelează la „perspicacitatea ho- 
tărîrilor ce se impun pentru depăși
rea punctului critic, pentru preve
nirea exceselor sau abuzurilor care 
se află la baza nemulțumirilor". „Ne 
aflăm oare în ajunul unui nou mai 
68 se întreabă ziarul. „L’Huma- 
nite" atrage atenția într-un editorial 
asupra „amenințării libertăților". A- 
celași lucru este subliniat într-un 
apel al Confederației Generale a 
Muncii. în fața situației create, au
toritățile au hotărît interzicerea ma
nifestărilor de stradă pentru joi șl 
vineri.
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