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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Consfătuirea pe țară a lătrătorilor 

din întreprinderile agricole de stat
Stimați tovarăși,

Doresc să încep prin a vă adre
sa dumneavoastră, participanților la această consfătuire de lucru, precum și tuturor lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (A- 
plauze puternice, prelungite). De asemenea, doresc să adresez calde felicitări tuturor celor distinși astăzi cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România. (Aplauze). După cum ați văzut, începînd de astăzi, mai avem în întreprinderile agricole de stat 7 Eroi ai Muncii Socialiste și sperăm că aceasta se va simți pozitiv în activitatea unităților respective. 
(Aplauze puternice). Acordarea a- cestor distincții reprezintă o înaltă apreciere pe care conducerea de partid și de stat o dă atît activității celor distinși cît și, în general, întreprinderilor agricole de stat, contribuției pe care acestea au adus-o la dezvoltarea agriculturii, la asigurarea cu produse a- groalimentare a patriei noastre. 
(Aplauze puternice).Consfătuirea a dezbătut pe larg rezultatele dobîndite de întreprinderile agricole de stat în cincinalul care a trecut și sarcinile pe actualul plan cincinal 1971— 1975. In timpul lucrărilor consfătuirii s-au subliniat pe larg realizările obținute în creșterea producției vegetale și animale, contribuția unităților agricole de stat la progresul agriculturii socialiste, la dezvoltarea și întărirea întregii economii naționale. Intr-adevăr, putem spune că întreprinderile de stat și-au dovedit pe deplin rolul important pe, care îl au în cadrul agriculturii noastre socialiste.

In același timp au fost formulate unele critici îndreptățite cu privire la lipsurile serioase care mai persistă în activitatea unor unități agricole de stat. Este adevărat că în cadrul consfătuirii poziția autocritică, analiza neajunsurilor din activitatea întreprinderilor agricole a fost ceva mai slabă, tar aceasta se compensează prin . aracterul discuțiilor purtate în secțiuni. Face totuși excepție în cadrul plenarei cuvîntul ultimului vorbitor, șeful Departamentului întreprinderilor agricole de stat, care parcă a vrut să sublinieze tocmai ceea ce nu au făcut ceilalți tovarăși, și anume că este necesar să vedem și lipsurile proprii, pentru că numai așa vom înțelege mai bine ceea ce avem de făcut. 
(Vii aplauze).Doresc să menționez în mod deosebit propunerile valoroase făcute în timpul consfătuirii în vederea lichidării lipsurilor și îmbunătățirii activității întreprinderilor a- gricole de stat, în scopul creșterii mai rapide a producției agricole, al participării într-o măsură tot mai însemnată a acestor unități la constituirea fondului central de produse agroalimentare, la mai buna aprovizionare a întregului popor. Se poate spune deci că discuțiile au reliefat creșterea spiritului de răspundere, a competenței profesionale și a preocupării cadrelor și lucrătorilor din unitățile agricole de stat pentru bunul mers al activității în acest important sector.Reunind aproape 3 000 de lucrători din întreprinderile agricole de stat și din minister — conducători de ferme, directori de întreprinderi, ingineri agronomi, medici veterinari, ingineri zootehniști, muncitori, mecanizatori și lucrători din minister — consfătuirea reprezintă, am putea spune, un larg forum democratic chemat să stabilească în colectiv măsurile pentru folosirea cît mai rațională a fondului funciar, a mijloacelor mecanice și, îndeosebi, să asigure utilizarea mai judicioasă a forței de muncă în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor trasate agriculturii socialiste de Congresul al X-lea al partidului nostru. (Aplauze puternice).Iată de ce putem aprecia că lucrările consfătuirii au fost rodnice, că ele vor exercita o puternică influență pozitivă asupra muncii din acest sector și vor duce la îmbu

nătățirea generală .a activității întreprinderilor agricole de stat — ceea ce se va răsfrînge cu buna rezultate asupra întregii noastre agriculturi socialiste. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Consfătuirea dumneavoastră are loc la încheierea cincinalului 1966— 1970 și la începutul muncii pentru înfăptuirea noului cincinal, 1971— 1975. Cunoașteți din comunicatul publicat recent rezultatele remarcabile obținute în dezvoltarea economiei naționale în ultimii 5 ani. După cum ați putut vedea, industria noastră socialistă a cunoscut în această perioadă o nouă și puternică dezyoltare ; ea joacă un rol tot mai important în dezvoltarea întregii economii, în înzestrarea ei cu mijloace de producție, în producerea bunurilor de consum necesare oamenilor muncii. Pe întreg întinsul patriei se văd roadele politicii de industrializare socialistă, de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării.După cum cunoașteți, în acești 
5 ani producția agricolă a cunos- cut, de asemenea, o dezvoltare satisfăcătoare ; ea a fost cu 24 la sută mai mare decît în perioada 1961—1965, asigurînd aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și creînd și unele disponibilități pentru export.în raportul prezentat și în cuvîntul tovarășilor care au vorbit în cadrul consfătuirii, s-a arătat pe larg contribuția adusă de unitățile agricole de stat la sporirea producției agricole. De aceea eu nu voi insista prea mult asupra acestor probleme.întreprinderile agricole de stat dețin astăzi o suprafață agricolă de peste 2 000 000 hectare, din care 1 670 000 hectare suprafață arabilă. în sectorul zootehnic ele dispun de 630 000 taurine, 2 200 000 porcine, peste 1 600 000 ovine, 8 600 000 păsări. De asemenea, a- ceste întreprinderi au în dotare 29 700 tractoare, 10 870 combine și alte mii și mii de mașini agricole. Am putea deci spune că în cei 22 de ani de activitate ele au reușit să-și creeze o puternică bază teh- nico-materială care să le permită să realizeze în bune condiții .sarcinile importante ce le au — de a da producții tot mai mari și 
a participa tot mai intens la aprovizionarea oamenilor muncii cu produse agroalimentare.Cantitățile de îngrășăminte chimice primite de întreprinderile agricole de stat au crescut an de an, însumînd pe întregul cincinal 875 000 tone substanță activă. Ca urmare, în 1970 a revenit circa 100 kg substanță activă pe hectarul de teren agricol. De asemenea, ele au primit importante cantități de ier- bicide și alte produse chimice.în unitățile agricole de. stat lucrează un puternic corp de cadre cu studii superioare și medii — circa 6 000 de ingineri agronomi, mecanici, zootehniști și medici veterinari, precum și peste 9 500 de cadre cu pregătire medie.. Progresele obținute în dezvoltarea producției vegetale și animale au dat posibilitate întreprinderilor agricole de stat să livreze cantități însemnate de cereale, legume, car- ne, lapte, ouă, lînă, struguri și fructe la fondul central de produse agroalimentare. Doresc să arăt aici că în acești cinci arfi, unitățile agricole au avut o pondere însemnată in formarea fondului central : la grîu — de peste 25 la sută, la legume — 17 Ia sută, la struguri și fructe — 29 la sută, la carne — 35 la sută, la lapte — 37 la sută, la ouă — 52 la sută, la lînă — 19 la sută. După cum se vede, în raport cu suprafețele pe care le au, întreprinderile agricole de stat au o contribuție destul de însemnată la fondul central. Țin să menționez că, în decursul anilor, încă de la crearea lor, contribuția unităților agricole de stat în constituirea fondului central a fost deosebit de însemnată. în prezent, această pondere s-a micșorat într-o anumită măsură datorită faptului că în ultimii ani s-au dezvoltat puternic și cooperativele agricole de producție — celălalt sector socialist al agriculturii noastre care se ia din ce în ce mai mult la întrecere cu întreprinderile agricole de stat și se afirmă ca un 

partener de care trebuie să vă td- meți, tovarăși din I.A.S.-uri ! Pentru că vă poate întrece ! (Aplauze puternice ; animație in sală). Firește, spun „să vă temeți'* în sensul că trebuie să vă gîndiți cum să acționați ca întreprinderile de stat să continue să fie fruntașe în obținerea de producții superioare, cu atît mai mult cu cît dotarea tehnică, substanțele chimice și îngrășămin- tele pe care le primesc actualmente sînt mult superioare celor de care dispun cooperativele agricole de producție. (Vii aplauze).în cincinalul trecut, unitățile agricole de stat au primit din partea statului investiții de 17 miliarde lei, în afara celor pentru irigații și altor lucrări de îmbunătățiri funciare, care au fost finanțate prin fonduri alocate departamentului de îmbunătățiri funciare. Astfel, fondurile fixe au crescut cu circa 70 la sută în 1970 față de 1965, dotarea cu mașini și tractoare a sporit, de la 5 800 000 000 lei în 1965, la 7 390 000 000 lei în 1970. Astăzi în întreprinderile agricole de stat pe un tractor revin mai puțin de 60 de ha arabile, livezi și vii — ceea ce demonstrează că avem o dotare bună și chiar foarte bună.După cum s-a menționat în consfătuire, avem un mare număr de ferme și întreprinderi agricole care au obținut rezultate bune, unele foarte bune. S-au dat aici nenumărate exemple și nu doresc să mă opresc asupra nici unuia. Aceste rezultate demonstrează atît superio- ritatea agriculturii socialiste în general, și a agriculturii de stat în special, cît și marile rezerve ce le avem în fiecare fermă și întreprindere agricolă pentru creșterea rapidă a producției. Este de înțeles că, dacă ne-am propune cel puțin să egalăm producțiile obținute în a- ceeasi zonă de unitățile fruntașe, am depăși cu mult, în 1975, prevederile planului pe acest cincinal. Și, dacă sînt sute de ferme și zeci de întreprinderi agricole de stat care au putut obține asemenea rezultate bune, de ce oare celelalte ferme și întreprinderi din zona respectivă, avînd condiții asemănătoare, dotare și mijloace similare și aproximativ același număr de cadre, nu pot obține rezultate la fel de bune ? Deci, existînd din toate punctele de vedere o deplină egalitate, factorul care hotărăște în cele din urmă rezultatele este omul ; el poate face ca toate întreprinderile noastre de stat să se ridice la nivelul celor fruntașe astăzi ! Și, firește, cele fruntașe să meargă și ele mai înainte 1 (A-plauze puternice, prelungite).Doresc să menționez și la această consfătuire că rezultatele obținute de unitățile agricole de stat, contribuția lor însemnată la formarea fondului central de produse agroalimentare demonstrează justețea politicii partidului și statului nostru privind dezvoltarea agriculturii socialiste de stat, întreprinderile agricole de stat au avut și au un rol important în dezvoltarea agriculturii din țara noastră ; ele au jucat un rol de seamă în transformarea socialistă a întregii agriculturi, în trecerea de la agricultura fărîmițată, pe baze particulare, la marea agricultură cooperatistă, socialistă, cu un înalt nivel de dezvoltare. întreprinderile agricole de stat au acordat și acordă un prețios ajutor cooperativelor agricole de producție — și tocmai de aceea cooperativele au putut să se consolideze și să se dezvolte. Unele din ele au ajuns chiar să întreacă unitățile care le-au ajutat. Pentru a- ceasta nu putem decît să felicităm atît întreprinderile care au acordat ajutor, cît și pe cooperatorii care au știut să folosească cum trebuie acest sprijin. (Vii aplauze).Cred că tovarășii care lucrează în unitățile de stat vor fi de acord că trebuie să evidențiem și în cadrul acestei consfătuiri rolul important al cooperativelor agricole de producție, faptul că toate succesele obținute în agricultură sînt indisolubil legate, atît de existența sectorului de stat, cît și a celui cooperatist, care constituie împreună un tot unitar ce ne dă garanția dezvoltării cu succes a întregii agriculturi din patria noastră. (Aplauze puternice).Viața, faptele demonstrează justețea liniei politice marxist-leni- 

niste a partidului nostru în domeniul organizării și conducerii agriculturii, dovedind că numai pe calea agriculturii socialiste, a unirii tuturor forțelor țărănimii noastre in unități mari de producție este posibilă lichidarea rapidă a înapoierii moștenite din trecut, făurirea unei agriculturi avansate, cu înaltă productivitate. (Vii aplauze).Rezultatele obținute în agricultura noastră de stat se datoresc muncii pline de abnegație a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din întreprinderile agricole, tuturor lucrătorilor și activiștilor de partid Și de stat care lucrează în acest sector de activitate. Pentru toate aceste rezultate doresc să a- dresez tuturor oamenilor muncii din fermele și întreprinderile agricole de stat, cît și din minister, calde felicitări din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși.Apreciind rezultatele bune obținute de unitățile agricole-' de stat, nu putem să trecem cu vederea lipsurile care s-au manifestat și care au făcut să nu realizăm producții pe măsura posibilităților existente.în raportul prezentat și în cuvîntul multor tovarăși s-au arătat o serie de fapte concrete care a- testă că nu în toate fermele și I.A..S.-urile se folosesc judicios fondul funciar, mijloacele mecanice și chimice. Mă voi referi la un singur exemolu care mi se pare foarte semnificativ. în timp ce în anii 1966—1970 fondurile fixe ale întreprinderilor agricole de stat au crescut cu circa 70 la sută, producția a sporit numai cu circa 24,5 la sută. în aceeași pe rioadă au crescut mult cheltuielile materiale pentru realizarea producției, ceea ce a diminuat posibilitățile de creștere a venitului național, micșorînd eficiența economică a activității unităților agricole de stat.Trebuie să spunem deschis că producțiile obținute în acești ani sînt cu mult sub posibilitățile de care dispun întreprinderile agricole în ce privește mijloacele tehnice, cadrele și, în general, forța de muncă. Nu pot să nu apreciez că, atît în sectorul vegetal cît și în cel zootehnic, producțiile obținute nu ne pot mulțumi. Este adevărat că în unii ani, mai cu seamă în 1970, au exercitat o oarecare influență și condițiile climatice, îndeosebi inundațiile care au avut loc ; dar ele nu pot justifica nici pe departe rezultatele slabe pe care le-au a- vut multe întreprinderi de stat în producția agricolă.Nici în domeniul creșterii animalelor, cu toate investițiile mari făcute, nu am obținut rezultatele așteptate ; dimpotrivă, după cum ați reținut din raportul prezentat, producția de lapte din unele ferme moderne, industriale, esfe mai mică și se realizează cu consumuri mai mari decît în fermele vechi, de tip așa-zis gospodăresc.A crescut foarte mult consumul de furaje, îndeosebi de furaje concentrate, pe kilogramul de carne, de lapte și alte produse animaliere. O apreciere cu totul generală a depășirii acestor consumuri în 1970 ne duce la o cifră destul de importantă : aproape 200 000 tone de cereale consumuri în plus.în același timp, consider că este bine să reamintesc și cu acest prilej că se construiește încă scump, că nu au fost încă lichidate tendințele spre grandomanie, spre „lucruri unice" în Europa sau în lume — și aceasta ne costă foarte scump din toate punctele de vedere.De asemenea, trebuie să menționez și faptul că în organizarea muncii persistă lipsuri serioase, că nu este asigurată o bună repartizare și folosire a cadrelor, a forței de muncij un număr însemnat de cadre tehnice stau în birouri, lucrează cu hîrtiile, în loc să contribuie la aplicarea pe teren a cunoștințelor dobîndite în facultate pentru obținerea de producții agricole sporite, atît în sectorul vegetal cît și în cel animal.S-a vorbit aici de faptul că mai avem unele neajunsuri în ce pri-
(Continuare in pag. a II-a)

Vineri au continuat la sediul C.C. al P.C.R. convorbirile între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania.La convorbiri au participat din partea P.C. din Spania tovarășul Ramon Mendezona, membru al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Spania, iar din partea P.C.R. tovarășii Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetu-
în Editura politică

a apărut :

NICOLAE

CEAUȘESCU

„Cuvîntare la Consfă- 

tuirea de lucru a con

ducătorilor centrale

lor industriale și ai 

celorlalte unități cu 

statut de centrală 

(23 februarie 1971)"

La adîncimi 
de peste

PLOIEȘTI (Corespondentul „Scînteii", Constantin Căpraru). Petroliștii întreprinderii de foraj din Ploiești, care își desfășoară activitatea în mai multe județe, au reușit o performanță deosebită : și-au îndeplinit planul de producție pe primele două luni ale anului cu trei zile înainte de termen. Reali- zîndu-se o viteză de foraj cu 15 la sută mai mare decît cea prevăzută în plan, s-au putut fora, cu aceleași instalații și cu aceleași forțe umane, cu 40 la sută mai mulfi metri decît în aceeași perioadă a anului trecut. Tot ca un succes se înscrie și faptul că, în acest început de an, la întreprindere a crescut numărul de sonde unde se forează Ia adîncimi mari de peste 6 000 de metri.

PAGINILE 8V — V

Cincinalul 1966-1970 
in imagini 

JUDEȚUL 
IAȘI 

lui Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.în cursul convorbirilor desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere tovărășească s-a reafirmat hotărîrea de a dezvolta în continuare raporturile de solidaritate, prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania în interesul celor două partide și popoare, al cauzei unității mișcării
î

V

I
I

I
I
4

I
I
I
I
I
L

Uzina „Electroputere^-Craiova j

ț

\
*

ț 

î

î

*
*

a livrat cea de-a 1000-a
locomotivă Diesel - electricăCRAIOVA (corespondentul „Scînteii", Nistor Țuicu). Pe poarta uzinei „Electroputere“-Craiova a ieșit ieri locomotiva Diesel-electrică — I 000. în cei peste 10 ani care au trecut de la fabricarea primei locomotive Diesel-electrice românești, datorită talentului și preocupării, intense manifestate de muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici, acest produs a cunoscut permanente îmbunătățiri, fiind în prezent cotat la un înalt nivel tehnic. Așa cum ne-a relatat inginerul Victor Ionescu, directorul uzinei, locomotivele Diesel-electrice românești sint dotate cu cea mai modernă aparatură electrică de comandă și supraveghere, au o viteză sporită față de cea prevăzută în licență și — de asemenea — dispun de condiții îmbunătățite de lucru pentru personalul de deservire.Specialiștii de la „Electroputere" au obținut realizări deosebite și în ceea ce privește scurtarea timpului de fabricație a locomotivelor Diesel- electrice. care în prezent este de șase ori mai mic decit cel folosit pentru prima locomotivă de acest fel. De asemenea, prețul de cost s-a redus cu 42 la sută. Pentru a se obține aceste realizări, au fost necesare zile și nopți de căutări. studii și experiențe. Azi, locomotivele Diesel-electrice fabricate la uzina „Electroputere“-Craiova circulă nu numai pe magistralele tării, ci și pe cele din Bulgaria și Polonia. In anii actualului cincinal diversificarea producției de locomotive Diesel-electrice va cunoaște o

în județul Timiș

PESTE 7000 ha msămmțateTIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii", Cezar Ioana). Vremea primăvăratică din ultimele săptămini a favorizat începerea mai de timpuriu a însămînțării culturilor din prima urgență pe ogoarele județului Timiș. Cooperatorii și mecanizatorii din Cenad, Periam, Variaș, lecea Mare, Lenauheim, Giroc, Beci- cherecu Mic, Sînpetru Mare, Sînmihaiu Român au însămîn- țat pînă acum cu mazăre, bor- ceag, ovăz și alte plante fura
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU>

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm primit cu multă plăcere amabilul mesaj al Excelenței Voastre, adresat cu prilejul Zilei naționale a Kuweitului.în numele meu și al poporului din Kuweit, vă mulțumesc pentru felicitări și, la rîndul meu, vă transmit cele mai călduroase urări.Cu cea mai înaltă considerație,
SABAH AL SALEM AL SABAH

Emirul Kuweitului

comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiim- perialiste.
★în aceeași zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit un dejun în cinstea oaspeților spanioli la care au participat tovarășii Emil Bod- naraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheor- ghe Stoica, Ghizela Vass, Mihal Burcă, Mihal Florescu, Alexandru Sencovici, Valter Roman și Gheor- 

ghe Vasilichi,

audeosebită amploare. în prezent, Ioc probele de linie ale locomotivei Diesel-electrice de 2 500 C.P., destinată exploatării în regiunile cu climă tropicală.Cu prilejul livrării locomotivei L.D.E.-2 100 C.P. cu seria de fabricație 1 000, a avut loc un miting in care muncitorii, inginerii' și tehnicienii de la „Electroputere" au trimis o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune între altele 7„Sărbătorind astăzi evenimentul terminării fabricației și al livrării celei de-a 1 000-a locomotive Diesel-electrice de 2 100 C.P., colectivul uzinei „Electroputere", din Craiova exprimă recunoștința sa profundă Comitetului Centrai al partidului, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul acordat în dezvoltarea și modernizarea producției , unității noastre. Mergînd pe linia indicațiilor conducerii partidului. în perioada actualului cincinal, colectivul uzinei „Electroputere" va continua diversificarea fabricației spre a pune la dispoziția economiei naționale locomotive electrice și Diesel-electrice de diferite puteri, precum și o gamă v largă de transformatoare, motoare și aparataj electric, fiind hotărît să traducă în viață și să depășească angajamentele pe care și . le-a asumat în întrecerea socialistă pe care o desfășoară in cinstea apropiatei sărbători a semicentenarului partidului".

jere intre 200—400 ha. însemnate. suprafețe au fost semănate și in întreprinderile agricole de stat. La I.A.S. Timișoara, bunăoară, au fost însămîn- țate 400 de ha iar Ia I.A.S. Sîn- nicolau Mare — 300 ha, Pînă’ în prezent, în cele 120 de cooperative agricole din județ, unde au început lucrările în cîmp au fost însămîntate cu culturi de primăvară 4 300 ha, iar în cele 10 întreprinderi agricole de stat alte 2 800 ha.
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CUVtNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. î)vește dotarea întreprinderilor de stat cu toată gama de mașini a- gricole. Mă refer la toată gama pentru că — așa cum am spus mai înainte — apreciez că, din punct de vedere al dotării generale, numărul de tractoare pe care îl avem în prezent în I.A.S.-uri este nu numai suficient, dar chiar puțin prea mare. Va trebui, desigur, să lichidăm neajunsurile în domeniul asigurării cu toată gama de mașini, dar eu nu împărtășesc părerea acelora care au justificat unele minusuri în realizarea producției prin lipsa unor mașini, deoarece și celelalte întreprinderi care au obținut rezultate cu mult mai bune au avut aceeași dotare, atît pentru efectuarea muncilor de arat și însămînțat, cît și pentru strîngerea recoltei. șPe drept cuvînt s-a subliniat în timpul discuțiilor că una din cauzele care au împiedicat obținerea de producții mal mari a fost nea- sigurarea cu semințe de înaltă productivitate. Este drept, lucrurile stau ceva mai bine în ce privește sămînța la porumb, dar și aici va trebui să acționăm pentru a obține rezultate și mai bune. De asemenea, faptul că avem un număr destul de mare de animale din rase cu un potențial biologic limitat, necorespunzător, ne-a împiedicat să obținem o sporire rapidă a producției animaliere.Desigur, deficiențele la care m-am referit — și care s-au manifestat pe parcursul anilor — au avut o puternică influență negativă asupra activității economice a întreprinderilor agricole de stat. De altfel, doresc să arăt aici că problema eficienței economice nu a stat cum se cuvenea în centrul atenției tuturor conducătorilor și lucrătorilor din întreprinderile a- gricole de stat. Trebuie să spunem deschis că multe din lipsurile și deficiențele ce s-au manifestat puteau fi evitate dacă conducerea Departamentului întreprinderilor agricole de stat și a ministerului ar fi acordat mai multă atenție activității concrete, soluționării la timp a problemelor ce le ridică munca de zi cu zi, dacă ar fi fost mai aproape de conducerea efectivă a unităților agricole de stat și, în general, a producției agricole.M-am referit la cîteva deficiențe care mi se par mai importante pornind de la faptul că dezvăluirea deschisă a lipsurilor va contribui la lichidarea lor, ne va permite să stabilim cele mai bune măsuri pentru îmbunătățirea activității de viitor. Numai dacă vor trage toate învățămintele, atît din ceea ce este bun — și avem multe lucruri bune — cît și din defieiențele și lipsurile existente, întreprinderile agricole de stat vor reuși să-și realizeze cu succes marile sarcini ce le revin în cincinalul în care am intrat ! (Vii aplauze). Putem spune că există toate condițiile pentru aceasta ; avem îndeosebi cadre cu o bogată experiență — peste 160 000 de muncitori permanenți, tehnicieni șl 'ingineri — care reprezintă o forță puternică în agricultura noastră socialistă de stat. Dacă vor acționa cu toată, fermitatea pentru lichidarea neajunsurilor șl perfecționarea întregii activități, întreprinderile agricole de stat vor reuși să înfăptuiască în bune condiții sarcinile ce le revin pe baza Directivelor Congresului al X-lea al partidului ! Și eu am convingerea că vor face aceasta ! (Aplauze 
puternice, prelungite).Stimați tovarăși,Cunoașteți prevederile actualului cincinal, pe care, așa cum arată rezultatele primelor luni, am început să-l realizăm cu succes. Con- tinuînd politica de dezvoltare în ritm susținut a industriei, vom a- corda, în același timp, o mai mare atenție progresului agriculturii. Noi pornim de la faptul că în condițiile României socialiste, agricultura reprezintă, alături de industrie, o ramură de bază a economiei noastre, că numai dezvoltarea armonioasă — atît a industriei cît și a agriculturii — poate asigura progresul întregii noastre societăți socialiste, ridicarea bunăstării poporului nostru. (Aplauze 
puternice).Pentru a ilustra preocuparea partidului și statului de a asigura dezvoltarea agriculturii, mă voi referi numai la faptul că în anii 1971—1975 au fost alocate din fondurile statului 80 de miliarde lei pentru lucrările de investiții în agricultură — de peste 2 ori mai mult decît în cincinalul trecut. Dacă vom adăuga la aceasta și investițiile care urmează să fie făcute de cooperativele agricole de producție din fondurile proprii, vom ajunge la peste 100 de miliarde de, lei investiții în acest cincinal, a- proape de 2 ori cît totalul investițiilor pe întreaga economie din primul cincinal al României. (Vii 
aplauze).O atenție deosebită se va acorda realizării programului național de irigații, de desecări și lucrări de combatere a eroziunii solului. Cunoașteți acest program, el ur-, mează să fie dezbătut într-o consfătuire pe țară, probabil în luna mai, pentru a putea să luăm măsurile cele mai corespunzătoare în vederea realizării în întregime 
a sarcinilor deosebit de importan
te ce se pun în acest domeniu și 

care vor avea rol de seamă fn dezvoltarea de ansamblu a agriculturii românești.
In acest cincinal, agriculturii 1 

se vor asigura cantități mult mai mari de îngrășăminte șl alte substanțe chimice. Potrivit prevederilor planului, aceste cantități vor fi de peste două ori mai mari decît în cincinalul trecut.Ca urmare a îmbunătățirii ba
zei tehnico-materiale a agriculturii, se prevede să realizăm o creștere substanțială a producției agricole, vegetale și animale. în 1975 producția de cereale, legume, plante tehnice, struguri și fructe, precum și producția de carne, lapte și produse lactate, de ouă, lînă și altele trebuie să crească în mod substanțial spre a asigura aprovizionarea în bune condiții a populației cu produse agroalimen- tare și a crea, totodată, disponibilități pentru export. Cunoașteți prevederile cincinalului în această privință și nu mă voi mai referi la ele acum.Consider că avem toate premisele să realizăm prevederile cincinalului de creștere a producției agricole, să obținem o dezvoltare puternică și o modernizare serioasă a agriculturii din România.De altfel, consider că este bine să subliniem că, și în condițiile cînd vom realiza toate nivelurile de producție stabilite în plan, în agricultura noastră vor mai exista încă multe rezerve, deoarece producțiile prevăzute pentru 1975 sînt cu mult mai mici decît cele realizate azi de unele țări din Europa. Chiar și producțiile medii prevăzute în 1975 pentru întreprinderile agricole de stat sînt mai mici decît cele ce se realizează astăzi într-un șir de țări europene. Subliniez aceasta pentru a face să se înțeleagă că aceste prevederi nu sînt deloc extraordinare, chiar dacă s-ar părea, pornind de la producțiile mici realizate în 1970, că ritmul mediu anual de creștere a producției globale ar fi mare — cum este la întreprinderile de stat, de 10 la sută. Ținînd însă seama de rezervele de care am vorbit, nu ni se va mai părea că, pentru a ajunge la asemenea ritmuri de creștere, va trebui să facem adevărate salturi în agricultură. Realitatea este că, cu toate progresele mari obținute în creșterea producției agricole, sîn- tem încă în urma multor țări cu. agricultură dezvoltată, că va trebui să depunem încă eforturi serioase pentru a lichida această ră- mînere în urmă.In cadrul programului general de creștere a producției agricole, întreprinderile agricole de stat vor continua să dețină un rol preponderent ; va crește ponderea lor în formarea fondului central la cereale, legume,' carne, lapte și alte produse. în conformitate cu prevederile planului, producțiile medii în întreprinderile de stat vor trebui să ajungă la grîu — la 3 100 kg la hectar, la porumb — la 4 250 kg, floarea-soarelui — la 2 200 kg, legume — la 18 000 kg, lapte — la3 250 litri, ouă — la 203 bucăți pe o găină, lînă — 4 kg pe oaie. După cum vedeți, nu sînt deloc producții care să reprezinte un nivel prea ridicat, mai ales dacă ținem seama că în acești ani peste 30 la sută din suprafața arabilă a agriculturii de stat va fi irigată, și deci în producțiile medii de care am vorbit mai înainte sînt cuprinse și recoltele obținute pe suprafețele irigate. Așa cum ne-a arătat experiența multor întreprinderi de stat, se pot obține nu4 000, ci 5 000 și chiar 6 000 kilograme porumb la hectar, în terenuri neirigate. De aceea, cînd am vorbit la întîlnirea cu cadrele din agricultura județului Ialomița, re- ferindu-mă la cooperative, am spus că în Bărăgan fără o producție de 8 000 kg la hectar pe terenuri irigate nu putem să vorbim de eficiența irigațiilor în agricultură. Dar pentru întreprinderile agricole de stat nu ne putem mulțumi cu 8 000 kg la hectar.; trebuie să pornim de la 10 000 kg în sus. Numai atunci vom putea să spunem că agricultura de stat folosește rațional și eficient irigațiile. Mă refer la Bărăgan, Cîmpia Dunării, Do- brogea, pentru că, firește, situația poate fi diferită în alte zone.La legume, o recoltă de 18 000 kg la hectar — ținînd seama de faptul că avem toată suprafața irigată, de mecanizarea realizată, de cantitatea de îngrășăminte pe care o dăm de pe acum — este cu mult sub posibilități — și de aceea vor trebui luate toate măsurile pentru a obține cantități simțitor sporite.A vorbit aici directorul întreprinderii agricole de stat din Valea lui Mihai, care a arătat că obține 9 kg lînă pe cap de oaie, la un efectiv mare — de 10 000 de oi. Sînt și în Dobrogea întreprinderi agricole de stat și cooperative care obțin cîte 7, 8 și chiar 9 kg lînă pe cap de oaie, la turme de5 000—10 000 de oi. Or, este posibil să spunem că avem rezultate bune cu media de 4 kg de lînă pe care ne-o propunem să o realizăm în 1975, sau cu producția de lapte de 3 250 litri la o vacă, cînd avem de pe acum ferme care depășesc cu mult această producție? Pentru întreprinderile de stat aceste producții sînt încă mici.în ce privește efectivele de animale, se prevede ca ele să ajungă, 

în 1975, la peste 1000 000 de capete de bovine, din care vaci circa 500 000 capete, ceea ce va însemna, la suprafața agricolă a întreprinderilor de stat, circa 50 de taurine pe suta de hectare agricole, din care 25 de vaci. Consider că, pentru sectorul de stat, această creștere nu poate să ne mulțumească, deoarece știți cu toții că o agricultură avansată nu poate fi concepută fără o zootehnie avansată.La porci vom ajunge la o situație mai bună, la circa 3 500 000 de capete. La ovine există însă un plan mai mic decît ceea ce avem astăzi, sub 1 600 000 capete. Este în orice caz necesar ca la această specie să ajungem la sfîrșitul anului 1975 la un efectiv de 1 800 000 de capete, creșterea trebuind să se realizeze îndeosebi la oile cu lînă fină și semifină. în același timp, să folosim pășunile pe care le dețin astăzi întreprinderile agricole de stat în zonele de munte spre a crește un număr mare de oi țur- cane. De asemenea, la păsările ouătoare creșterea nu este suficientă, ținînd seama că ne propunem să realizăm în 1975, de la I.A.S., 1 500 000 000 de ouă și 150 000 de tone de carne de pasăre la fondul de stat. Or, cu 8 000 000 de păsări ouătoare cît s-a prevăzut pentru 1975, nu vom avea garanția că vom realiza producțiile de ouă și carne ce ni le-am propus. De a- ceea va trebui să aducem corecturile necesare, și să prevedem să- ajungem în 1975 la 11—12 000 000 de păsări ouătoare, deoarece numai așa vom crea baza necesară realizării producțiilor pe care le avem în vedere.Am reamintit aceste prevederi— care de altfel vă sînt cunoscute— pentru a sublinia încă o dată necesitatea luării unor măsuri serioase atît pentru lichidarea neajunsurilor, cît și pentru a organiza bine întreaga activitate în vederea îndeplinirii și chiar a depășirii sarcinilor la care m-am referit. Țin să subliniez încă o dată că cifrele prevăzute în această privință în planul cincinal sînt sub posibilitățile întreprinderilor agricole de stat, mai ales dacă ținem seama de dotarea pe care aceste unități o vor avea, de eforturile pe care le facem pentru a le asi- gura o bază materială.. și tehnică foarte puternică, de faptul că în această perioadă vom rezolva probabil în condiții mai satisfăcătoare problema semințelor și a îmbunătățirii raselor de animale. De a- ceea, trebuie să ne propunem să obținem producții sporite la toate culturile și la toate produsele animaliere.Pentru realizarea acestor sarcini trebuie să începem prin a asigura o gospodărire mai judicioasă a fondului funciar. în primul rînd, am în vedere însămînțarea tuturor suprafețelor. Subliniez aceasta pentru că, an de an, cînd se face bilanțul final se vede că suprafețe de mii și chiar zeci de mii de hectare au rămas neînsămînțate din diferite motive ; fără să mai vorbesc de suprafețele mari cuprinse în curți, în jurul grajdurilor, drumuri, care sustrag mii și mii de hectare din producția agricolă. Știți bine că pămîntul este limitat, și deci este nevoie ca de pe fiecare metru pătrat de teren să obținem producție ! Să punem capăt risipei, luînd toate măsurile pentru gospodărirea și folosirea rațională a fondului funciar ! Sub nici un motiv să nu mai admitem să existe suprafețe neînsămînțate ! Numai dacă s-ar în- tîmpla ca în luna august să survină calamități care să distrugă totul, doar atunci s-ar putea concepe să nu obții o recoltă bună — deși chiar și în aceste condiții se mai pot semăna unele legume de toamnă, plante furajere — și tot se obține ceva. Să luam toate măsurile îneît chiar attmci cînd se ivesc calamități — dacă e nevoie — să însămînțăm o dată, de două ori, de trei ori, dar să facem ca pămîntul să dea producție ! în agricultură, în afara unor cazuri excepționale, nu trebuie să luăm în considerare calamitățile decît pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu reîn- sămînțarea suprafețelor respective ; de pe fiecare suprafață de teren trebuie să obținem producție și să facem totul pentru a realiza acest lucru !Este necesar să acordăm mai multă atenție lucrărilor de desecări și îndeosebi lichidării băltirilor de pe terenurile agricole. Este adevărat, cînd treci pe lîngă lanuri, nu-ți poți da întotdeauna seama de proporțiile acestor băltiri. Ele însă ajung cîteodată la 20—30 la sută din suprafața respectivă — și, în fond, sînt terenuri de pe care nu obții nici o recoltă, deși s-a depus muncă, s-a însămînțat. De aceea, eu cer tuturor lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat să se apuce serios de treabă pentru a lichida această stare de lucruri. Știu, se poate ca cineva să spună că pentru aceasta este nevoie de mașini. Nu numai cu mașini se poate face aceasta. Dacă m-aș referi la cei 150—160 de mii de lucrători permanenți din întreprinderile agricole de stat, numai cu ei se pot executa toate aceste lucrări. Așa face orice gospodar, orice fermier, oricine dorește să obțină de pe pămîntul său o producție bună. Este nevoie să acționăm cu hotărîre, să luăm măsuri eficace pentru realizarea nivelări

lor. Vom avea, desigur, și utilaje, dar nu trebuie să stăm și să așteptăm numai aceste utilaje, ci să acționăm cu toate mijloacele pe care le avem la îndemînă. Deci, problema desecărilor, a lichidării bălților, 
a nivelărilor trebuie să constituie o preocupare zilnică, deosebit de importantă, pentru că de rezolvarea ei depind folosirea în întregime a tuturor suprafețelor și obținerea de recolte mari.Pe drept cuvînt s-a arătat aici de către unii tovarăși — printre care și de tovarășul director al întreprinderii agricole din Insula Mare a Brăilei — că este necesar să se termine lucrările din incintele îndiguite. într-adevăr, noi am realizat foarte multe îndiguiri. Deși ne-au costat destul de scump, sînt mii de hectare care au rămas nefolosite datorită faptului că cei care au executat lucrările de îndiguire respective nu au fost obligați să execute toate nivelările, să scoată toate rădăcinile. Se va spune, poate, că e greu să se facă aceasta. Desigur, nu este ușor, dar dispunem de mijloacele necesare și trebuie să realizăm aceste lucrări, pentru că am cheltuit mulți bani cu îndiguirile. Ne-a costat în medie cam 7 000—8 000 lei hectarul îndiguit — și, prin urmare, aceste terenuri nu trebuie să ră- mînă nefolosite. Nu mai vorbesc,, de faptul că acesta este pămîntul cel mai bun, de pe care se pot obține recolte sigure, în orice condiții. De aceea, eu rog întreprinderile respective, organizația special creată pentru întreținerea și exploatarea acestor terenuri irigate și îndiguite, să stabilească un program concret de măsuri și, în 2-3 ani, să lichidăm cu desăvîrșire această stare de lucruri, să redăm complet agriculturii toate aceste terenuri. Va trebui să studiem problema digurilor din Insula Mare a Brăilei — și nu numai a acestora, pentru că mai sînt și cele de la Borcea — spre a asigura măsuri de consolidare și a nu mai fi expuși unor situații de genul celor din anul trecut. Desigur, trebuie să avem în vedere și faptul că prin realizarea lucrărilor ce urmează să înceapă probabil în a- cest cincinal pentru construirea a încă două hidrocentrale pe Dunăre, deci șl a două lacuri de a- cumulare care vor reține o parte mare din apă — se va reduce și pericolul inundațiilor în aceste zone. Atrag atenția asupra acestui lucru spre a nu ne apuca să facem unele lucrări care ulterior se vor dovedi inutile.Avem un program mare de irigații — și principalul beneficiar al acestor lucrări vor fi întreprinderile agricole de stat. Directorii a- cestor întreprinderi trebuie să urmărească îndeaproape realizarea la timp a acestui program, să e- xercite un control permanent în această privință, astfel ca sistemele de irigații să fie executate în condiții cît mai bune. Spun a- ceasta pentru că este cunoscut că multe din aceste sisteme au încă deficiențe foarte serioase, care dăunează bunei lor exploatări. De asemenea, trebuie să luăm măsurile necesare pentru a asigura buna întreținere și folosire a sistemelor de irigații. La minister s-a creat o centrală specială în acest scop, dar cred că și întreprinderile agricole de stat vor trebui să analizeze mai îndeaproape aceste probleme, să dispună ele însele de forțele necesare bunei întrețineri și exploatări a sistemelor de irigații.în același timp, se impune să luăm toate măsurile pentru a folosi cu rezultate cît mai bune terenurile irigate, spre a obține — cum s-a mai spus aici — două culturi pe an, sau, în cel mai rău caz, trei culturi la 2 ani, atunci cînd am pus culturi care au o durată mai mare de vegetație. în orice caz, asigurarea de masă verde și de siloz trebuie să se realizeze în viitor — acolo unde avem irigații — îndeosebi din cultura a doua.De asemenea, ținînd seama de faptul că rezultatele obținute pînă acum pe terenurile irigate sînt încă slabe, este necesar ca, împreună cu Academia de Științe Agricole, cu toți specialiștii din întreprinderile de stat, apelînd e- ventual și la anumiți specialiști străini, să punem cît mai repede la punct complexul de măsuri a- grotehnice corespunzătoare fiecărei culturi în condiții de irigare. Să creăm și soiurile de plante necesare spre a putea să obținem o eficiență corespunzătoare de pe a- ceste terenuri irigate. Știți bine că un hectar irigat ne costă 15 000 — 16 000 lei — și se prevede să ajungă la 18 000—20 000 lei ; întreține rea lucrărilor de irigații costă de asemenea scump : ca atare, aceste lucrări se justifică numai dacă vom obține cel puțin o dublare a producției pe aceste suprafețe, față de cele neirigate.Tot în legătură cu folosirea rațională a fondului funciar, este necesar ca întreprinderile de stat să 'acorde mai multă atenție lucrărilor de combatere aer roziunii solului, și • în general lucrărilor de fertilizare a pămîntu- lui. Firește, se pot aduce critici în legătură cu faptul că unele mașini agricole nu corespund acestor condiții, dar asemenea Critici trebuie aduse și acelor întreprinderi agricole de stat și Ministerului Agriculturii, Industriei* Alimentare,

Silviculturii și Apelor care admit 
să se lucreze cu asemenea mașini, 
contribuind la dezvoltarea eroziunii șl- degradarea solului. Trebuie să punem în mod hotărît capăt a- cestor stări de lucruri ! în acest scop se impune să asigurăm în cel mai scurt timp gama de mașini corespunzătoare pentru astfel de lucrări. Consider că întreprinderile de stat, fermele agricole, ministerul au subapreciat această problemă, nu au .acordat atenție experienței noastre din trecut în acest domeniu : nu folosim această experiență, în schimb așteptăm să vină nu știu ce organizații speciale să ne execute asemenea lucrări. Nu, tovarăși, această problemă trebuie să cadă în sarcina fiecărei ferme, a fiecărei întreprinderi de stat! Ajutorul din afară trebuie să constea în anumite îndrumări tehnice și în unele utilaje. Trebuie să luăm toate măsurile pentru executarea acestor lucrări. Dacă vom folosi toată forța de muncă pe care o avem în comunele, în satele noastre, vom putea combate eroziunile și degradările de pe sute și sute de mii de hectare anual.Tot în legătură cu problema folosirii raționale a fondului funciar aș dori să subliniez necesitatea acordării unei atenții sporite fertilizării solului, prin folosirea eficientă a îngrășămintelor chimice puse la dispoziția agriculturii și, mai ales, prin utilizarea tuturor cantităților de îngrășăminte organice realizate în unități. în acest scop, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, împreună cu Academia de Științe Agricole, trebuie să asigure, pe baza unui program concret, verificarea fiecărei parcele din punct de vedere al necesarului de îngrășăminte și'amendamente — și să treacă în mod operativ la aplicarea practică a acestui program.De asemenea, este necesar să trecem la realizarea în cel mult 2—3 ani a comasării tuturor terenurilor dispersate, lichidînd fărî- mițarea actuală, în trupuri mici, a fermelor. Trebuie să acționăm în așa fel îneît să creăm parcele care pot fi lucrate cu mijloace mecanice și exploatate rațional. Dacă undeva sînt suprafețe pe care nu putem să le comasăm sau să le lucrăm corespunzător, mai bine să le cedăm cooperativelor sau să fie lucrate în cooperare cu cooperativele a- gricole de producție. în cursul a- cestui an trebuie să se prezinte un program concret de măsuri spre a pune ordine și în această privință.Am insistat mai mult asupra folosirii raționale a fondului funciar, cu tot ceea ce este legat de aceasta, pentru că, după părerea mea, de aici trebuie să pornim ; aceasta este problema principală de care depinde ca agricultura noastră să-și realizeze cu succes sarcinile mari care-i stau în față.De asemenea, cred că este necesar să studiem mai atent experiența acumulată în organizarea fermelor de stat și să stabilim mai rațional mărimea lor, spre a le crea condiții să facă într-adevăr o exploatare rațională și științifică.în plan sînt prevăzute măsuri de îmbunătățire a dotării agriculturii. Practic, pînă la sfîrșitul anului 1975, agricultura noastră socialistă în general — iar întreprinderile agricole de stat, chiar mai devreme — va dispune de toată gama de mașini agricole pentru toate lucrările, inclusiv pentru strînsul tuturor recoltelor. în același timp însă se impune să asigurăm o folosire mai rațională a tractoarelor și mașinilor agricole, Pînă la urmă trebuie să înțelegeți, tovarăși, că menținînd un număr mare de tractoare și mașini pe care le folosiți la numai jumătate din capacitatea lor sau chiar mai puțin — aceasta va greva asupra prețului de cost, va reduce eficiența economică și beneficiile, deci va micșora și posibilitățile ca oamenii muncii, inclusiv directorii, -să realizeze venituri mai mari ca urmare a creșterii' beneficiilor. Totuși eu consider că 60 de hectare la un tractor este puțin, mai cu seamă acum, cînd avem și combine autopropulsate, care execută toate lucrările de strîns la grîu, floarea- soarelui, porumb și alte culturi. Practic, nu se va mai putea aduce justificarea — care a fost întemeiată pînă acum — că folosim tractoarele și la strînsul recoltei, deoarece vom realiza aceasta cu o combină care execută de trei ori mal rapid strînsul recoltei decît actuala combină C-3. Aceasta înseamnă că fiecare combină înlocuiește 3 tractoare și deci, în fapt, încărcătura pe tractor scade și mai mult, ajungîndu-se la o încărcare cu totul nerațională, neeconomică. Eu rog pe toți tovarășii, inclusiv conducerea ministerului, să țină seama de aceasta. Să stabilim o încărcare optimă, îneît să putem face lucrările la timp. în definitiv, un tractor de-al nostru de 65 C.P. poate executa vara, în două schimburi, minimum 5 hectare arături pe zi. Deci ca să are 56 de ha cît este azi încărcătura în suprafața arabilă înseamnă că le realizează în 11 zile. Atunci în restul timpului, ce va mai face ? Să privim deci lucrurile ceva mai gospodărește, mai economic. Puneți-vă în situația ’ că nu sînteți directori și șefi de fermă numiți de minister — ci, că de fapt, sînteți puși în aceste posturi de răspundere de către clasa muncitoare, care v-a încredințat să gos

podăriți o parte a avuției, a proprietății întregului popor, care este și proprietatea dumneavoastră, a tuturor salariaților ! în această calitate, gîndiți-vă cum să gospodăriți mai bine mijloacele ce le aveți la îndemînă spre a obține maximum de eficiență, cu minimum de cheltuieli’ Atunci veți acționa ca adevărați proprietari și producători ai bunurilor poporului, ca adevărați comuniști, ca oameni con- știenți de rolul și răspunderea ce vă revin în societatea de azi ! 
(Aplauze puternice).S-au adus aici critici juste și s-au formulat, de asemenea, cerințe îndreptățite față de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, în legătură cu aceasta aș dori să reamintesc că ar fi fost bine să se vadă și cum sînt folosite capacitățile de producție ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, care are vreo 22 de întreprinderi, o centrală pentru producția de mașini și piese de schimb, precum și alte cîteva șute de ateliere mecanice. Aceste unități, care au o dotare destul de bună, pot să ajute la realizarea unor sarcini privind înzestrarea agriculturii cu o serie de mașini agricole ; îndeosebi în zootehnie, ele pot să asigure o parte însemnată din necesarul de piese de schimb. Deci, apreciind ca juste criticile aduse Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, considerăm că este necesar ca acest minister să ia măsurile ce se impun pentru a rezolva la timp cerințele agriculturii și a-i asigura mașini de calitate corespunzătoare. Este necesar, în același timp, să asigurăm buna întreținere și folosire a acestor mașini, să ne preocupăm de punerea în valoare a tuturor capacităților de producție din uzinele și atelierele mecanice proprii ale agriculturii.Așa cum am mai spus, consider că au deplină dreptate acei tovarăși care au insistat asupra necesității producerii unor semințe de înaltă productivitate și asigurării unităților productive cu asemenea semințe. Desigur, în acest domeniu un rol important îl are Academia de Științe Agricole. Tovarășul Giosan a prezentat aici u- nele din preocupările Academiei în această direcție. Trebuie să acționăm cu mai multă fermitate pentru rezolvarea acestei probleme care are o importanță deosebită pentru prâgresul agriculturii noastre. Dumneavoastră știți foarte bine că fără semințe de elită, de înaltă productivitate, corespunzător fiecărei zone — și acum și sistemelor irigate — nu vom putea să obținem recoltele pe care ni le propunem, nu vom putea să ridicăm la nivelul dorit agricultura noastră. Noi am-importat multe soiuri de semințe ; am adus semințe și în trecut, aducem și acum, în 1970 am importat din Uniunea Sovietică 150 000 tone de grîu de sămînță. Dar am msji făcut aceasta și cu cîțiva ani în urmă ; nu a existat însă o preocupare pentru 

a împrospăta, a îmbunătăți și a asigura producerea' seminței în țară. Trebuie să fie clar pentru toată lumea că nu putem să facem o agricultură pe bază de import de sămînță. Trebuie să ne producem sămînța la noi' în țară !Avem rezultate bune la porumb, deși și aici mai sînt încă multe rezerve șî posibilități de a îmbunătăți în continuare calitatea semințelor. Avem forțe, sîntem în stare să producem orice ■ semințe, dar există încă neglijență în acest domeniu. Cîteodată există, ca să zic așa, o concurență rău înțeleasă, chiar în cadrul Academiei de Științe Agricole, al unităților sale, în loc să existe o coeziune, o unitate și o colaborare strînsă nu numai între lucrătorii din cadrul Academiei și din fermele sau stațiunile ei, dar chiar între aceștia și cei ai întreprinderilor de stat pentru a rezolva cît mai corespunzător și eficace a- ceastă problemă.Este în pregătire un program general pentru producerea tuturor semințelor în țară. EI urmează să fie dezbătut în următoarele cîteva luni cu un larg activ de oameni de știință și de specialiști din agricultură, pentru a stabili toate măsurile necesare îndeplinirii a- cestei sarcini deosebit de importante.Dar, dacă Academia de Științe Agricole are un rol important în producerea de noi soiuri, a elitelor cuțn se spune — apoi în înmulțirea și în asigurarea seminței de masă rolul cel mai important revine întreprinderilor agricole de stat. De altfel, această obligație s-a înscris- chiar în actul lor constitutiv, dar, din păcate, nu a fost dusă la îndeplinire cum trebuie, în strînsă legătură cu unitățile Academiei de Științe Agricole. întreprinderile agricole de stat trebuie să asigure producerea și înmulțirea semințelor, atît pentru nevoile lor, cît și pentru necesarul cooperativelor, al întregii agriculturi. Sistemul pe care-1 preconizăm în acest sens în planul ce-1 vom adopta pornește tocmai de la aceste principii. întreprinderile a- gricole de stat urmează să joace un rol important în această direcție — și va trebui să luăm toate măsurile ca, în următorii ani, să rezolvăm în mod radical problema semințelor pentru toate cul

turile — de cereale, plante teW 
nice, legume.In același timp, va trebui să dezvoltăm relațiile cu alte țări, atît pe linia științei, cît și a schimbului de sămînță. Să cumpărăm, dar să și vindem sămînță 1 Să ne specializăm la anumite soiuri și hibrizi pe care să-i și exportăm, cumpărînd în schimb alte soiuri, și să facem, într-adevăr, o treabă gospodărească. Să înțelegem că a- sigurarea semințelor corespunzătoare constituie o obligație nemijlocită a conducătorilor unităților agricole, a ministerului. Trebuie să asigurăm periodic, în întreaga agricultură, reînnoirea generală a semințelor, la 3—4 ani, maximum 5 ani, dacă vrem să avem recolte bune. In acest spirit se întocmește programul de care am vorbit, inclusiv legea care va reglementa obligațiile privind atît producerea, cît și înlocuirea periodică a seminței. (Aplauze).în ce privește programul național privind creșterea animalelor și realizarea prevederilor care revin întreprinderilor agricole de stat, doresc să arăt că este necesar să analizăm foarte serios situația din acest sector, ea fiind și mai nemulțumitoare decît cea existentă în problema semințelor de cereale și plante tehpice. Am rămas cu mult în urmă în ce privește îmbunătățirea raselor de animale și ridicarea potențialului lor biologic. Avem rase de animale care au început să-și piardă calitățile biologice și care, oricît ar mînca, nu vor mai reuși să dea producții mai mari. Ceea ce am făcut la întreprinderile de stat în această privință este cu totul insuficient. N-am rezolvat problema nici măcar pentru a- ceste întreprinderi, nu mai vorbesc de faptul că ele ar fi trebuit să asigure animale de rasă pentru toată agricultura — atît cea cooperatistă, cît și pentru gospodăriile particulare. Insist asupra acestui lucru pentru că 50 la sută din vacile de lapte se găsesc în gospodăriile particulare și vor rămîne în continuare în aceste gospodării. Cred că este o lipsă a Ministerului Agriculturii că a neglijat șl neglijează înlăturarea neajunsurilor din acest sector în sensul că nu acționează cu destulă fermitate în vederea asigurării de reproducători de rasă, corespunzători, pentru îmbunătățirea raselor de animale. Dar aceasta este valabil nu numai pentru bovine — car» într-adevăr constituie problema cea mai importantă și mai greu de rezolvat — ci, în parte, și pentru oi, unde, de asemenea, asistăm la o stagnare a posibilităților biologice. In ce privește porcinele, cu toate că s-au obținut unele rezultate bune în complexele noi, moderne, n-am putea spune că problema este rezolvată pe deplin, deși avem un început bun. Dacă vom urmări realizarea programului pe care l-am stabilit, apelînd chiar și la unele importuri de animale de rasă vom putea însă în cîțiva ani să rezolvăm rapid problema în sectorul porcinelor.Se pare — după cît ne asigură ministerul — că în ce privește păsările, lucrurile stau ceva mai bine. Este, într-adevăr, și un sector unde într-un an de zile, dacă se urmăresc cum trebuie lucrurile, după un program precis, se pot obține rezultate rapide.Pornind de la aceasta este necesar ca întreprinderile agricole de stat să stabilească, în primul rînd pentru ele însele, măsurile ce se impun pentru ca, în cîțiva ani, să realizăm o îmbunătățire serioasă a raselor de animale la toate speciile. în același timp să creăm condiții ca întreprinderile agricole de stat să poată interveni și sprijini masiv cooperativele agricole și sectorul particular în îmbunătățirea întregului efectiv de animale. Este prevăzută în această privință o consfătuire, am adoptat încă de acum un an, la plenara Comitetului Central, un program, dar după cîte știu s-a făcut puțin pentru realizarea lui. Nu trebuie să așteptăm însă nici o conferință pentru a trece la rezolvarea acestor probleme. Acestea sînt sarcini ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și A- pelor și nu se mai poate da vina pe nimeni, deoarece cei care trebuie să rezolve problema sînt numai și numai cei care lucrează în agricultură, în frunte cu ministrul și pînă la ultimul inginer, zootehnist, medic veterinar, lucrător și țăran. Pentru că, pînă la urmă, numai acționînd cu toții împreună vom putea rezolva corespunzător această problemă de interes național de care depinde progresul agriculturii noastre socialiste. (A- plauze puternice).Tot în ce privește întreprinde- ' rile agricole de stat, consider că este necesar să mai supun aten-' ției dumneavoastră unele probleme din sectorul zootehniei. în primul rînd, doresc să mă refer din nou la crearea combinatelor-gigant. Consider că exagerăm mergînd pe această cale ; chiar în sectorul de porcine 'va trebui să nu mai mergem pe astfel de construcții. Cu atît mai mult nu trebuie să admitem ca complexele intercoopera-

(Continuare în pag. a III-a)
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(Urmare din pag. a n-a)tiste să depășească 20—30 000 de capete. Este nerațională și nejustă tendința care a fost imprimată de sus, de a se crea complexe de 150 000 de porci, pentru că s-a constatat că aceste complexe _ sînt greu de exploatat, de stăpînit; chiar la complexele pe care le avem la unitățile de stat — unde sînt condiții mai bune — consumurile sînt, cum ați văzut, de 5,5 unități nutritive pe kilogramul de carne de porc greutate vie, cînd ar trebui să fie de cel mult 3—3,5.Va trebui ca în înseși complexele actuale să facem o organizare mai bună, să le împărțim pe ferme mai mici, cu o conducere specifică, chiar cu anumită autonomie financiară, pentru a putea conduce mai bine aceste ferme. In general, va trebui să analizăm serios situația și să nu mai mergem pe linia organizării de complexe- gigant. (Aplauze). Cu atît mai mult este valabil aceasta în ce privește creșterea vacilor. Dacă la în- grășătorii, unele ferme mai mari — pînă la 10 000 de capete — sînt poate acceptabile, deși și aici, după părerea mea, lucrurile sînt greu de ținut în mînă, cu atît mai mult nu trebuie să încurajăm cooperativele agricole să facă acest lucru în viitor. în ce privește fermele de vaci, cel mai bine este ca ele să, aibă 500—700 de capete și să nu depășească, decît'în mod excepțional, 1 000. Mai multi tovarăși care au vorbit aici au spus că pînă la urmă trebuie urmărit fiecare a- nimal în parte. Or, în așa-zisa sta- bulație liberă — așa cum am auzit că s-a introdus în județul Brăila — vaca singură trebuie să învețe să se ducă să mănînce, să învețe să se culce, să învețe să meargă la muls ; este greu de conceput că poate fi asigurată o asemenea „e- ducație" a vacilor. (Animație, a- plauze). Nu exagerez deloc situația, pentru că într-o astfel de concepție a fost creat acest combinat și pe această bază urmau să se mai construiască și altele.Nu putem să mergem pe această cale mai departe. Trebuie să ținem seama de experiența dobîndită, să asigurăm fiecărui animal o supraveghere corespunzătoare, pentru că numai așa vom putea face o selecție rațională și cu rezultate bune. în general trebuie să fim mai atenți față de tendințele de gigantism în ce privește crescătoriile de vaci și chiar și de păsări, precum și îngrășătoriile de porci, taurine și ovine. .
O altă problemă pe care doresc 

s-o abordez este aceea a alimentației animalelor. Este necesar, în primul rînd, să revedem serios normele și să luăm toate măsurile spre a obține într-o perioadă scurtă o reducere serioasă a consumurilor, care sînt deosebit de mari și fac ca activitatea de creștere a animalelor să fie neeconomică. Să reducem îndeosebi consumul exagerat de furaje concentrate, care la întreprinderile agricole de stat este de neadmis. Dacă vom merge în continuare pe această linie, practic va deveni imposibilă realizarea programului de dezvoltare a creșterii animalelor.Un tovarăș a vorbit aici despre necesitatea folosirii mai intensive a pășunilor și fînețelor și în general de utilizarea în hrana animalelor a furajelor fibroase și suculente. Cu toții știm că în trecut în țara noastră puțini crescători de animale dădeau vitelor furaje concentrate. Și totuși creșteam animale și exportam vite cu rezultate bune. Cunoașteți că se creștea un mare număr de vite în munți, unde din luna mai pînă în octombrie nu li se dădea nimic altceva decît pășunea, apa și sarea. Creșteau vitele fără să se consume 1 000 de kg de concentrate pentru a îngrășa un vițel, cum se face astăzi !. De asemenea, cu toții știți că oile erau duse primăvara la pășunat la munte, iar toamna coborîte la șes — și aceasta permitea obținerea unor venituri bune de pe urma creșterii oilor, se realiza o eficiență foarte mare. Oare chiar am uitat experiența aceasta a poporului ? De ce să credem că tot ceea ce s-a făcut în trecut este primitiv, depășit, și să adoptăm în schimb soluții care ne împiedică să asigurăm o creștere eficientă a efectivelor de animale și ne duc la scumpirea continuă a prețului de cost al cărnii, al laptelui, al produselor animaliere ? Eu rog foarte serios pe toți tovarășii, ministerul să schimbe cu hotărîre acest curs și să asigurăm folosirea rațională a pășunilor și fînețelor. Avem 4 milioane de hectare de pășuni și finețe, care nu dau nici 30 la sută din randamentul pe care ar putea să-1 dea, în timp ce anual reducem suprafețele arabile spre a mări terenurile cultivate cu furaje. Am ajuns pînă acolo încît în acest cincinal întreprinderile agricole de stat să-și propună să dea, din această cauză, mai puțin grîu decît au dat în cincinalul trecut. Consider că va trebui să revedem această problemă, pentru că nu putem să diminuăm cantitățile de grîu pe care întreprinderile de stat trebuie să le asigure la fondul central. Să folosim rațional pășunile, fînețele, toate celelalte nutrețuri, fibroase, suculente, grosiere, să le pregătim bine. Să nu se mai dea aceste nutrețuri — cum se mai face chiar și în întreprinderile de stat — așa 

cum sînt luate din cîmp ! Să la facem o prelucrare, o preindustri- alizare, dacă se poate spune așa, să introducem biostimulatorl, a- numite substanțe chimice și tot ceea ce este necesar spre a obține rezultate cit mai bune în hrănirea animalelor. Este necesar ca Ministerul Industriei Chimice să dezvolte baza de producere a biostimu- latorilor și altor substanțe chimice necesare pentru furajarea animalelor. Totodată va trebui să revedem programul de producere a drojdiei furajere și, în general, să intensificăm aplicarea programului de producere pe cale industrială și de prelucrare intr-un sistem unic a tuturor resurselor furajere pe care le avem în țară.In această ■ privință, rog ca fiecare colectiv de întreprindere de stat și de fermă să înțeleagă că trebuie să acționeze fără a aștepta ordine de undeva de sus, deoarece aceasta este una din problemele deosebit de importante pentru creșterea animalelor în România. Cred că, dacă vom ține seama de toate acestea, vom putea să realizăm în bune condiții sarcinile pe care le au întreprinderile agricole de stat în sectorul zootehnic în acest cincinal. Și sînt convins că vom putea face aceasta ! (A- 
plauze puternice).în consfătuire s-au făcut un șir de propuneri și de critici îndreptățite cu privire la profilarea și specializarea mai bună a producției, la o mai bună așezare și o mai rațională rotație a culturilor ; s-a arătat că nerealizarea în bune condiții a rotației culturilor a contribuit la diminuarea producției agricole. înlăturarea neajunsurilor care s-au semnalat în această privință depinde, pînă la urmă, de fiecare fermă și mai cu seamă de conducerile întreprinderilor a- gricole de stat, care trebuie să aibă rolul principal în profilarea și specializarea unităților proprii și în rotația culturilor între ferme, precum și în dezvoltarea cooperării cu alte ferme, inclusiv cu cooperativele agricole de producție din zona lor. Este necesar ca acestei probleme să-i acordăm o atenție mult mai mare; dacă nu putem realiza -aceasta în cadrul unităților proprii — deși acum întreprinderile de stat sînt destul de mari, au între 10 000—20 000 ha, unele și mai mult — să apelăm și la cooperarea cu cooperativele agricole de producție pentru a putea asigura într-adevăr o mai bună ra- ionare, o folosire judicioasă a pă- mîntului. Avem posibilitatea să facem astăzi acest lucru și trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în această direcție.în general, va trebui ca, în spiritul hotărîrilor Comitetului Central al partidului, să acordăm mai multă atenție. cooperării cu cooperativele agricole de producție în toate domeniile de activitate, ajutorării lor, spre a putea să ridicăm astfel întreaga agricultură la nivelul cerințelor unei economii moderne, avansate.O atenție deosebită va trebui să acordăm reducerii cheltuielilor materiale de producție, creșterii eficienței economice a întregii activități. Cred că nu este necesar să mai insist asupra acestei probleme; cu toții înțelegeți că numai dînd o atenție permanentă problemelor eficienței economice vom putea să facem din întreprinderile agricole de stat unități moderne, un exemplu din toate punctele de vedere ; numai astfel vom putea face ca ele să aducă o contribuție mai însemnată la creșterea venitului național, la ridicarea bunăstării generale a întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice).Este timpul să înțelegem că nu-i suficient să obții o anumită producție, ci să ne punem permanent întrebarea : cît ne costă această producție ? Este ea sau nu rentabilă ? Ne dă posibilitatea să reluăm cel puțin la același nivel producția, deși, bineînțeles, aceasta nu ne-ar satisface, deoarece trebuie nu numai să recuperăm ceea ce am cheltuit, dar și să realizăm un anumit beneficiu care să ne ajute să dezvoltăm în continuare, pe o treaptă superioară, activitatea noastră economică și să asigurăm ridicarea, pe această bază, a nivelului de viață al întregului popor.în consfătuire s-au făcut unele propuneri privind îmbunătățirea sistemului de salarizare și cointeresare, în sensul unei mai bune corelări a veniturilor lucrătorilor din agricultură, de la toate nivelurile, cu realizările" din producție. Consider justă propunerea de a lega veniturile mecanizatorilor, muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din agricultura de stat de rezultatele obținute în producție. (Aplauze). Veniturile fiecărui lucrător trebuie să poată crește în raport direct cu sporirea producției la hectar și să scadă pînă la un anumit punct dacă nu se realizează producția planificată. Am în vedere să introducem — corespunzător condițiilor din întreprinderile- de stat — sistemul acordului global, astfel ca, în raport cu fiecare tonă de produs, lucrătorul, mecanizatorul, inclusiv inginerul să poată să primească plata corespunzătoare. Dacă în loc de 5 tone va realiza 8, să primească o plată în raport cu această cantitate, firește, împărțind la toți cei care au concurat la a

ceastă realizare pe măsura aportului fiecăruia la obținerea celor 3 tone în plus. Se vor realiza 10 tone în plus, cei care au contribuit la aceasta să primească plata corespunzătoare pentru 10 tone. Deci să fie un sistem progresiv care nu va limita în nici un fel veniturile, ci le va diferenția, dînd posibilitatea oricui să ajungă la nivelul cel mai rjdicat dacă, pentru aceasta, depune eforturile necesare. (Aplauze).Cred că de sistemul acesta trebuie să beneficieze și șeful de fermă, și — după părerea mea — să găsim posibilitatea să beneficieze și directorul întreprinderii agricole de stat, în măsura în care se realizează pe întreprindere depășirea de plan respectivă. (A- 
plauze).Desigur, vreau să fiu bine înțeles, eu am în vedere să asigurăm creșterea veniturilor ca urmare a muncii, a sporirii producției. Nimeni nu va putea fi retribuit dacă nu va realiza producția stabilită. Va trebui să aplicăm în continuare sistemul actual, cu rețineri din drepturile cuvenite, care se vor restitui, integral sau în parte, în raport cu îndeplinirea planului. Fiecare trebuie să înțeleagă că va obține venituri mari numai depu- nînd toate eforturile necesare, muncind zi de zi — iar în a- gricultură, știți bine, sînt perioade de vîrf, hotărîtoare pentru producție, cînd trebuie să lucrezi de la 3 și jumătate dimineața și pînă la 8 și jumătate seara — ca să obții recoltă bună ! Dacă lucrezi • 8 ore, și producția este de 8 ore, tovarăși ! (Aplauze).Deci eu sînt de acord să introducem un asemenea sistem încît cel care lucrează atît cît este necesar în perioada muncilor de vîrf să poată cîștiga în raport cu munca sa, fără nici o limită. (Vii 
aplauze). De asemenea, cred că ar fi bine ca din producția obținută peste plan, îndeosebi de cereale, să se poată vinde o parte lucrătorilor din fermă pentru consum propriu, în primul rînd celor care au contribuit la această producție suplimentară. (Aplauze).Măsurile pentru .îmbunătățirea cointeresării materiale trebuie să ducă la ridicarea întregii activități în I.A.S.-uri, la creșterea producției agricole și, totodată, la ridicarea nivelului de‘trai al sala- riaților, al tuturor celor care lucrează în agricultura de stat și contribuie la realizarea acestor producții mari. (Aplauze puternice).în această ordine de idei, doresc să subliniez necesitatea de ,a se asigura mai multă atenție condițiilor de viață, de muncă ale lucrătorilor din unitățile agricole. în această privință, răspunderi importante revin Uniunii Sindicatelor Agricole, dar și directorilor de întreprinderi agricole și șefilor de ferme. Trebuie să ne îngrijim serios de rezolvarea unor probleme privind locuințele, mai cu seamă pentru cei care stau la ferme, pentru inginerii și specialiștii care nu sînt din localitățile respective. Să asigurăm rezolvarea acestor probleme fie prin construirea unor locuințe de către stat, fie prin acordarea de credite pentru ca săla- riații respectivi să-și construiască case, proprii. (Aplauze). Și pentru că știm că sînt mulți care doresc să-și facă case proprii, opinez pentru această cale. Știu, de asemenea, că unii vor spune : „mă gîndesc că e mai bine să-mi fac casă in Bucu- rești“.} Nu trebuie gîndit așa ! Să nu credeți că atunci cînd veti ieși la pensie viața o să fie mai bună în București decît la țară. Astăzi — și în perspectivă și mai mult— satele noastre se ridică la viață nouă, televiziunea se dezvoltă, se înmulțesc mijloacele de transport, se îmbunătățește întreaga activitate.' Măsurile pe care le luăm pentru ridicarea iiivelului satelor vor face ca viața să fie chiar mai bună la sate decît în orașe, unde poluarea aerului și a apei este mult mai accentuată. (Aplauze). In fond, așa cum sînt organizate astăzi centrele noastre județene, orășenești și mai ales dacă se are în vedere dezvoltarea noilor orașe, este practic greu să găsești undeva un sat care să fie la. o distanță mai .mare de 60— 70 km de un centru orășenesc important și la care să nu se poată ajunge într-o oră, o oră și ceva cu mașina proprie sau cu autobuzul. Eu sînt ’convins că în viitor toți directorii din I.A.S.-uri își vor cumpăra mașini și chiar vrem să-i sprijinim în această privință. (A- 
plauze). Deci, așa trebuie să ne facem socotelile, nu privind în trecut, ci în viitor, cînd și mijloacele de transport în comun și cele particulare se vor dezvolta, cînd nivelul general de viață al satelor va crește, iar distanțele practic nu vor mai exista. Ca atare, construirea de case proprii la țară este de recomandat și consider că trebuie să perseverăm pe această cale. Desigur, pot fi și case particulare sistem vilă, pot fi însă și blocuri— și noi studiem acum un proiect tip — de 4—6 apartamente, care să dea posibilitatea asigurării încălzirii centrale, canalizării și alimentării cu apă. Deci, aș dori ca sindicatele, întreprinderile agricole de stat, ministerul să acorde mai multă atenție acestor probleme so

ciale care au o importanță deose
bită pentru mai buna stabilizare a 
cadrelor în întreprinderi, pentru 
bunul mers al activității generale. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,Măsurile luate în ultimul timp pentru îmbunătățirea organizării întreprinderilor agricole de stat, ca, în general, măsurile de reorganizare a conducerii agriculturii au drept scop să apropie și mai mult conducerea centrală a acestui sector de unitățile de producție. Ele pornesc de la faptul că unitatea de producție de bază este și trebuie să rămînă ferma, deoarece acolo se hotărăște pînă la urmă soarta producției. De aceea, trebuie să acordăm toată atenția organizării fermei, mărimii ei din toate punctele de vedere, încadrării cu oameni corespunzători, încît să-și poată realiza în condiții bune sarcinile ce-i revin.în același timp, întreprinderea trebuie să fie văzută ca un organ de producție și nu ca unul de îndrumare generală, cum au fost inspectoratele. Atrag atenția asupra acestei probleme pentru că s-ar putea pe undeva să se alunece pe această cale. Noi concepem întreprinderile agricole de stat ca organizatoare ale producției, cu sarcina de a asigura toate măsurile în vederea realizării în bune condiții a sarcinilor planului, a profilării și specializării. Ele vor întocmi planul de producție — desigur pe baza consultării și împreună cu fermele — dar planul va fi unic pe întreprindere. Cel care răspunde de întocmirea lui este conducerea colectivă a întreprinderii și, desigur, directorul acesteia. întreprinderea, conducerea ei răspund, de asemenea, de buna valorificare a producției, de păstrarea , și depozitarea ei în bune condiții. Tot întreprinderii îi revine sarcina să asigure semințele, animalele de rasă, să vegheze la aplicarea în producție a rezultatelor cercetării științifice agricole și zootehnice, a celor mai noi cuceriri ale agrotehnicii moderne.Sporirea atribuțiilor întreprin- . derilor agricoțe de stat lș conferă . un rol hotărîtor în' realizarea' sarcinilor -de creștere a • producției agricole ; întreprinderile agricole vor dispune de multă autonomie și independentă — și trebuie să asigurăm ca, într-adevăr, ele să poată acționa cu toată răspunderea în vederea aplicării măsurilor pe care le consideră necesare pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor din plan, pentru sporirea continuă a producției agricole. Aceasta presupune însă și îmbunătățirea metodelor de lucru ale întreprinderilor agricole și conducerilor lor. Este necesar ca și în această privință centrul de greutate să fie mutat, de la întreprindere, jos în fermă, ca atît conducerea cît și specialiștii întreprinderii să acorde un ajutor permanent, direct, la fața locului. Să eliminăm sistemul corespondențelor între fermă și conducerea întreprinderii în luarea măsurilor și hotărîrilor, menținînd. firește, strictul necesar de acte financiare, de evidență, și acestea însă foarte simplificate. (Aplauze), în general, evidența trebuie realizată' la întreprindere, pentru că trebuie să introducem ordine, să urmărim cum se realizează planul; dar să lăsăm ferma, să n-o încărcăm cu hîrtii, cu evidență ; fermierul să fie un om de lucru ! Evidența lui trebuie să fie în carnetul din buzunar, și, dacă e de notat ceva, să noteze acolo seara cînd se duce la culcare, nu să stea toată ziua să facă fișe și parafișe. (Aplauze). Nu avem nevoie de hîrtii ; hîr- tiile nu -pot fi mîncate ! Avem nevoie de pîine, de carne, de lapte, de produse agroalimentare — și sarcina lucrătorilor din agricultură este să realizeze aceste produse!Este necesar să luăm măsuri serioase pentru . participarea la executarea lucrărilor necesare a tuturor lucrătorilor din I.A.S. Atunci cînd trebuie strînsă recolta,, de exemplu, să fie închise toate birourile — și dacă se poate și cele de la minister — iar toată lumea să meargă jos, la muncă. (Aplauze). Nu trebuie să se aștepte ca să vină alț.i oameni ai muncii din oraș să execute lucrările, iar lucrătorii I.A.S.-ului să stea în birouri și să întocmească hîrtii. Cred că, atunci cînd ne aflăm în perioadele de Vîrf ale muncilor agricole, am putea chiar face apel, ca inclusiv familiile conducătorilor și lucrătorilor din I.A.S.-uri și ale inginerilor să vină să lucreze — firește, nu pe gratis. Nu este nici o rușine pentru nimeni să pună mîna și să strîngă roșii, să culeagă struguri sau mere, deoarece toată lumea mănîncă din ele. (Vii aplauze). Este necesar să combatem spiritul acesta, puțin boieresc, care s-a încetățenit la unii oameni. (Aplauze puternice).Vorbind de perfecționarea activității conducerilor întreprinderilor agricole de stat, trebuie să ne referim și la faptul că aceasta impune și îmbunătățirea activității ministerului, a felului său de a conduce, a stilului și metodelor de muncă. Trebuie să punem capăt cu hotărîre sistemului birocratic de conducere prin conferințe și tele- conferințe, prin circulari, să orga

nizăm o legătură directă cu întreprinderile. (Aplauze puternice). Nu spun ca să nu se țină deloc teleconferințe, dar aceasta să nu devină o practică de conducere ; teleconferințele trebuie sâ fie folosite numai atunci cînd sînt necesare, dar, practic, legătura cu directorii întreprinderilor trebuie să fie directă și nemijlocită. De altfel, cunoașteți că și la partid am hotărît să renunțăm la instructori, să realizăm o legătură directă a conducerii partidului cu primul secretar, cu biroul comitetului județean. Trebuie să înlăturăm și în această privință intermediarii, tovarăși ! (Aplauze prelungite).In spiritul măsurilor generale nu poate da ordine sau dispoziții întreprinderilor de stat, în afară de ministru, decît șeful departamentului, care are în această privință anumită autonomie ; nimeni altcineva, nici un director sau funcționar din acest departament nu poate da indicații și dispoziții ! (Vii a- 
plauze). Personalul, oamenii de specialitate din minister, din departament trebuie folosiți pentru a efectua anumite studii, pentru a acorda ajutor tehnic, pentru a se duce acolo unde lucrurile nu merg cum trebuie sau unde tovarășii nu reușesc să găsească soluții ; să stea acolo 1.0—15 zile, o lună-două, chiar 6 luni dacă este necesar, pentru a redresa situația. De aceea a- vem nevoie de ei în minister ; altfel ar trebui să reducem la un sfert aparatul ministerului. (A- 
plauze prelungite).în acest fel trebuie înțeleasă conducerea din partea departamentului și a ministerului — în sensul de a realiza îndrumarea generală, de a acorda ajutor practic acolo unde oamenii nu reușesc singuri să găsească soluții, de a lucra cot la cot cu ei dacă e nevoie, inclusiv la cîmp. Căutînd și găsind soluții împreună, nu numai inspec- tînd ; numai astfel vom realiza o bună conducere ! (Vii aplauze). Iată în ce spirit înțeleg că trebuie îmbunătățită și activitatea de conducere a ministerului. Acestea sînt — în sensul hotărîrilor recentei plenare a Comitetului Central — ho- tărîri care privesc toate ministerele, nu numai agricultura (A- 
plauzc).Ținînd seamă de noile sarcini ce revin întreprinderilor agricole de stat, de problemele ce le ridică știința agricolă și organizarea superioară a procesului de producție, este necesar să luăm măsuri serioase pentru mai buna pregăti- > re a cadrelor. Am, în primul rînd, în vedere necesitatea organizării sistematice a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor, începînd cu mecanizatorii, cu zootehniștii și muncitorii din zootehnie, cu toți ceilalți muncitori permanenți, pentru a putea să-și îndeplinească în condiții bune sarcinile care le au în procesul de producție. Consider că merită atenție ceea ce a propus aici un tovarăș, ca aceia care își însușesc o bună pregătire profesională în domeniul creșterii animalelor să primească și un certificat care să ateste aceasta. 
(Aplauze).Trebuie să punem în practică și în sectorul agriculturii de stat hotărîrea partidului privind recicla- ’rea cadrelor. Să înțelegem că și inginerii, zootehniștii, tehnicienii agricoli au nevoie să-și împrospăteze periodic cunoștințele. Progresul științei în agricultură este așa de rapid, încît dacă nu vom asigura reîmprospătarea periodică a cunoștințelor cadrelor noastre din acest sector vom dăuna mult îndeplinirii sarcinilor pe care le a- 
vem. (Aplauze).Este, de asemenea, necesar să ne ocupăm mai mult de împrospătarea cunoștințelor tehnico-pro- fesionale ale cadrelor de conducere și mai cu seamă aș insista asupra cunoștințelor de ordin economic, a însușirii științei conducerii. în general trebuie să sporească preocuparea cadrelor noastre pentru stă- pînirea temeinică a problemelor economice, deoarece se constată că aici avem în momentul de față încă mari lipsuri.Tot pe linia îmbunătățirii generale a conducerii activității noastre economice și sociale trebuie să asigurăm condiții pentru participarea mai activă a oamenilor muncii la conducerea fermelor, în comitetele de direcție sau în consiliile de administrație ale -întreprinderilor, a- gricole de stat. Să, aducem și aici îmbunătățiri în sensul asigurării unei participări mai largi a oamenilor muncii în aceste organisme colective — încît ele să dezbată într-adevăr în colectiv problemele de bază — să facem să crească rolul sindicatului în cadrul acestor organe. Să introducem atît la ferme cît și la întreprinderi, în organele de conducere colectivă pe secretarii de partid ca membri cu toate drepturile, care să-și asume și ei toată răspunderea în luarea hotărîrilor. dar și pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin fermelor sau întreprinderilor de stat. (Aplauze puternice).în acest spirit cred că ar fi bine să ne gîndim și la anumite îmbunătățiri în consiliul de conducere al departamentului, în sensul atragerii într-o măsură mai mare a unor conducători de întreprinderi de stat în conducerea acestui departament. Totodată, cred că ar fi deosebit de util să adoptăm practica ca, anual, să organizăm o con

sfătuire a tuturor directorilor întreprinderilor agricole de stat și a altor cadre de conducere din aceste unități. Această consfătuire să devină de fapt forul suprem de aprobare a planului agriculturii de stat, al adoptării măsurilor privind dezvoltarea acestor unități. (Aplauze 
puternice). în felul acesta consfătuirile cu conducătorii unităților principale ale agriculturii de stat vor deveni adevărate organe de conducere colectivă. Consider că prin aceasta nu vor avea decît de cîștigat,, atît agricultura noastră, conducerea centrală a întreprinderilor de stat, cît și conducătorii întreprinderilor și fermelor agricole. 
(Aplauze).Ridicarea activității I.A.S.-urilor în vederea realizării importantelor prevederi de creștere a producției agricole ce revin acestor întreprinderi pune sarcini de mare răspundere în fața comitetelor județene de partid ; ele trebuie să asigure o conducere permanență, operativă a activității întreprinderilor de stat, să acorde întregul lor sprijin, ca toate întreprinderile și fermele a- gricole să lucreze corespunzător hotărîrilor Comitetului nostru Central.Organizațiile de partid din ferme și I.A.S.-uri trebuie să pună in centrul activității lor înfăptuirea tuturor măsurilor pentru creșterea producției. Ele trebuie să desfășoare o largă muncă de mobilizare a comuniștilor, a tuturor lucrătorilor din acesțe întreprinderi pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor prevederilor de plan. Munca de partid va trebui să fie apreciată după rezultatele obținute în producție. Rezultatele bune vor confirma că și munca de partid este bună 1 (Aplauze pu
ternice).Dispunem de tot ce este necesar, avem cadre de specialiști și muncitori minunați în sectorul a- gricol de stat. De aceea putem a- precia că agricultura noastră de stat își vă îndeplini în bune condiții marile sarcini ce-i revin din hotărîrile Congresului al X-Jea al partidului, că ea va contribui într-o măsură tot mai însemnată la progresul general al întregii npastre. speietăți, „la .ridicarea, nivelului de trai al poporului — scopul și țelul suprem al întregii politici a partidului și statului nostru. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Dați-mi voie să mă refer, foarte pe scurt, la unele probleme internaționale actuale. Cunoașteți principiile politicii externe a partidului și statului nostru ; ele pornesc, în primul rînd, de la necesitatea dezvoltării .relațiilor de colaborare și prietenie cu toate statele socialiste, a extinderii colaborării' cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. La baza relațiilor noastre cu statele de pe toate continentele așezăm principiile deplinei egalități în drepturi, ale respectului egalității și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, întrajutorării și avantajului reciproc. (Aplauze pu
ternice).Trăind în Europa, acordăm o atenție deosebită problemei stabilirii pe continentul nostru a unor raporturi de colaborare între popoarele europene, înfăptuirii unor relații de tip nou care să excludă amestecul străin în treburile interne ale vreunui stat, să pornească de la egalitatea în drepturi dintre toate Ratele acestui continent, să asigure o conviețuire și o cooperare pașnică în toate domeniile de activitate. (Aplauze).Ultima reuniune a miniștrilor de externe ai țărilor socialiste participante lă Tratatul de la Varșovia a abordat tocmai problema securității europene și a ajuns la constatarea că trebuie să intensificăm măsurile pentru realizarea unei întîlniri pregătitoare în vederea ținerii într-un timp cît mai scurt posibil a conferinței europene. Noi considerăm că sînt create condiții ca reprezentanții statelor europene să se poată întîlni și să discute problemele pregătirii unei conferințe europene, și vom face totul pentru a contribui la realizarea acestei întîlniri cît mai curînd posibil. (Vii aplauze).Cu toții cunoaștem că în ultimul timp Statele Unite ale Americii au intensificat acțiunile militare în Indochina, în Vietnam, în Cambod- gia și, nu de mult, în Laos. Considerăm că aceste acțiuni sînt menite să.agraveze mult situația din această zonă, să ridice piedici uriașe în calea unei soluționări politice a situației din Indochina. De aceea noi ne-am' pronunțat și ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru încetarea acestor acțiuni agresive, pentru a se pune capăt oricăror acțiuni militare și a se trece la retragerea tuturor trupelor americane și ale aliaților lor din Vietnam, din Cambodgia și Laos, pentru ca popoarele din Indochina să fie lăsate să-și rezolve problemele fără nici un amestec din afară. Considerăm că nimic nu va putea infringe voința de luptă a acestor popoare ; în ciuda oricăror eforturi militare inamice, aceste state își vor redobîndi independența, se vor putea dezvolta conform voinței lor! 
(Aplauze puternice). Am dori să se realizeze aceasta cît mai curînd și 
am fi bucuroși dacă s-ar ajunge la 

o soluție politică fn această diree- ție. Doresc să reafirm simpatia ți solidaritatea noastră față de popoarele Indochinei ți să menționez că vom sprijini tot timpul lupta lor dreaptă. (Aplauze puternice).In ce privește situația din Oriented, Apropiat, am înregistrat și noi pașii făcuți în direcția unei soluții politice, am remarcat cu satisfacție o serie de propuneri ale guvernului Republicii Arabe Unita care merg în această direcție. Trebuie să spunem că nu putem înțelege poziția adoptată de guvernul Israelului, de a nu veni in întîmpinarea acestor poziții și propuneri care deschid calea unei soluții politice a conflictului din Orientul Apropiat, a unei rezolvări care să asigure independența și integritatea tuturor statelor din a- ceastă zonă.Noi considerăm că nu se poate aștepta o soluție fără retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile ocupate, fără a se ajunge la o reglementare care să asigure integritatea teritorială și independența tuturor statelor din această zonă, deci și a Israelului ; de asemenea, considerăm că nu se poate ajunge la o soluție trainică fără a se ține seama și de interesele legitime ale populației palestinene. (Vii a- plauze).Dezvoltăm larg relațiile noastre de colaborare și cooperare cu statele de pe toate continentele, sprijinim lupta de eliberare națională, de întărire a independenței și suveranității naționale a țărilor în curs de dezvoltare. Considerăm că aceste state — și în general statele mici și mijlocii — au de jucat un rol important în viața internațională. în condițiile de astăzi nu mai este posibilă rezolvarea problemelor complexe ale situației internaționale într-un spirit care să ducă la asigurarea păcii și securității în lume, fără participarea activă a tuturor statelor, fie ele mari, mici sau mijlocii ; numai cu participarea tuturor se pot găsi soluții viabile care să asigure condiții d» pace și securitate pentru toate popoarele.' (Aplauze puternice).Viața, evenimentele internaționale demonstrează zi de zi justețea politicii partidului și statului nostru. Această politică corespundă atît intereselor naționala ale poporului nostru care construiește socialismul și dorește pacea și colaborarea cu toate popoarele, cît și intereselor țărilor socialiste, ale mișcării comuniste, ale tuturor popoarelor lumii, de a trăi în pac» și cooperare. (Aplauze puternice).Tovarăși,In încheiere, doresc să exprim încă o dată convingerea conducerii partidului și statului că prezenta consfătuire — prima de a- cest fel cu lucrătorii întreprinderilor agricole de stat — va marca o nouă etapă în activitatea agriculturii de stat și, în același timp, va exercita o puternică influență asupra progresului întregii agriculturi socialiste în România. (A- 
plauze).Fără îndoială că toți cei prezențl la consfătuire, toți muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile agricole de stat vor munci cu hotărîre și nu vor precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a programului de dezvoltare a agriculturii, pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, prelun
gite).Este de înțeles că îndeplinirea cu succes a sarcinilor care stau în fața întreprinderilor agricole de stat va contribui într-o măsură însemnată la progresul general al economiei naționale, la apropierea continuă a României de țările cu un înalt nivel de dezvoltare, va a- sigura ridicarea bunăstării generale a întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice, prelungite).Sîntem la începutul lucrărilor de primăvară. De altfel, în multe locuri aceste lucrări au și început. Cînd vă întoarceți acasă, va trebui să acționați cu toată energia în vederea executării la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor. Toat» forțele ministerului, ale organelor agricole, ale întreprinderilor de stat și cooperativelor agricole, toate forțele organelor șl organizațiilor de partid din agricultură, ale întregii noastre țără- nimi să fie îndreptate spre realizarea marilor sarcini ce se. pun în acest domeniu în perioada actuală ! Să facem din acest an, primul an al noului cincinal, anul de pornire pentru ridicarea la un nivel superior a activității unităților agricole de stat, pentru progresul general al agriculturii României socialiste ! 
(Aplauze puternice, prelungite).Vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din agricultura socialistă de stat, noi și noi succese în îndeplinirea acestor mari sarcini. Să nu precupețiți nimic pentru a contribui la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, la victoria comunismului ! (Aplauze puternice, prelun
gite).Vă doresc tuturor multă sănătate și fericire. (Aplauze puternice, pre
lungite).
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DINAMICA ASCENDENTĂ A ECONOMIEI
Ritmul 

mediu anual 
de creștere 

a producției 
globale

Industriale

Volumul investițiilor alocate județului a fost 

de 7,142 MILIARDE lei, de circa 1,7 ori mai 

mare față de perioada 1961-1965

Productivitatea 
muncii 

in industrie 

a sporit cu

Marea zonă industrială a municipiului lași

Comparativ cu anul 1965,

în 1970 producția globală

industrială

a fost mai mare 

de aproape

Creșteri masive

de producție

au înregistrat:

METALURGIA - de 2,7 ori
C H I M I A - de 5 ori
ENERGIA ELECTRICĂ - de 4,7 ori 
INDUSTRIA TEXTILĂ — de aproape 2 ori

AGRICUL TURA

Fonduri de investiții în valoare de 1 miliard 150 milioane lei

OBIECTIVE NOI
© Centrala electrică de termoficare
© Uzina de fibre sintetice
© Țesătoria de mătase „Victoria"
© întreprinderea de produse ceramice
© Filatura de fire pieptănate a fabricii „Țesătura"
© Combinatul de morărit șl panificație
© Fabrica de produse lactate
© Unități de industrializare și depozitare a legume

lor și fructelor

La UZINA METALURGI
CA (linii de profile în
doite, atelier de zincare 
țevi, linii de zincare țevi 
și de țevi sudate)

La UZINA MECANICA 
„NICOTINĂ" (unitatea s-a 
profilat pe construcția de 
mașini și utilaje de con
strucții și construcții de 
drumuri)

La UZINA DE PRELUCRA
RE A MASELOR PLASTICE 
(linii pentru fabricarea 
sacilor de polietilenă, o 
hală de granule electro
tehnice și o fabrică de o- 
xigen)

La FABRICA DE ANTI
BIOTICE (o stație frigori
fică de mare capacitate 
și secții noi de biostimu- 
latori)

La „ȚESĂTURĂ" (no! 
capacități pentru finisajul 
firelor și al țesăturilor)

La FABRICA DE TRICO 
TAJE „MOLDOVA" (extin
deri ale spațiilor de pro 
ducție)

La FABRICA DE ULEI 
„UNIREA" (o secție de 
halva)

La UZINA MECANICA 
DIN PAȘCANI (o nouă 
hală pentru reparat va
goane, extindere și reuti- 
lare)

ÎN INDUSTRIA LOCALA 
(o nouă fabrică de gheață 
Ia Iași, un atelier de pre
fabricate din beton Ia 
Pașcani, noi balastiere Ia 
Gherăiești)

AU FOST CONSTRUITE:

© Complexe de vinificație la 

Cotnari și Bucium

© 0 stație de Incubație la I.A.S. 

„Avicola" Uricani

© Un centru de condiționare a 

semințelor la Podu lloalel

© Complex de creștere a porci

lor la Tomești

• Complexe intercooperatiste 

pentru creșterea păsărilor la 
Uricani, pentru îngrășarea 

mieilor ia Movileni.

MECANIZARE
Zestrea tehnică a agriculturii 
județului a crescut astfel:

1965 1970

tractoare 2 327 3001
combine pentru
păioase 697 1003

® Numărul de hectare teren 
arabil ce revine pe un tractor a 
scăzut de la 122 ha în 1965, la 

94 ha 19/0-

CHIMIZARE
Cantitățile de îngrășăminte 

chimice au sporit de la 22 659 

tone în 1965 la 45887 tone 
în 1970.

IRIGAȚII
1

De la 2 857 ha irigate în 1965, 

s-a ajuns la 13310 ha în 
1970.

Complexul de creștere o porcilor de la Tomești
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AMPLĂ DEZVOLTARE SOCIAL-CULTURALĂ
SALĂRIAȚI

• Creșterea numărului total de sala- 

riafl: 30258
® In Industrie numărul de salarlațl a 

sporit cu circa 11000 , Iar nu

mărul Inginerilor, tehnicienilor și al

altor cadre de specialitate' - cu a- 

proape 1500
® în agricultură numărul specialiștilor 

cu studii superioare a ajuns la a- 

proape 600 în anul 1970.

H
 METALURGIE- 'Țg

CONSTRUCȚII DE MAȘINI ggg

’W CHIMIE ■

centrala'electrica w
DETERMONCARE %%

INDUSTRIE UȘOARĂ

imn'niEmmuLizAMSi
DEPOZITARE LEGUHE-fRUCTE

COMPLEX VITICOL ■

LOCUINȚE
• La orașe : 12061 apartamente
• La sate: 9739 case noi. Din 420 

sate existente în Județ 351 sînt

electrificate. Dintre acestea, 200 
sate au fost electrificate în ultimii 5 

ani.

MATERIALE DE CONSTRUCril 

r INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Ir I
hffr •^81 |F .

•lespezi

©ii o

||||* •Miroșlăveșli ,
Mogoreșli-Sire\

•HUlSuttșG

Gospodărie comunală
• S-a extins rețeaua de alimentare cu 

apă potabilă cu circa 50 km.

• Au început lucrările ia cea de-a doua 
conductă de aducțiune a apei la lași 
din izvoarele de la Timișești.

• Rețeaua de canalizare s-a extins cu 
circa 33,5 km.

© Au fost date în folosință, la iași, o 
autogara și o bază de exploatare pen
tru transportul în comun.

GAndreșeni

r •Pluguri

l&dllw
iSiîfeEj ProbolcAP• Coarnele Caprei

S. •Gropn/ta
rocun9 t‘ .

Mwileni
~ț9Bekesti'

Erbic-en’i O

[•Țigănești

A

Kl
COMPLEX PORCIN

_ COMPLEX AVICOLfflCtWWfX W
S.M.A.

UNITĂȚI COMERCIALE

WES LOCUINȚE 

vTQunitâtide
. ILLj iNVAȚĂMINTSUPERIOR

CĂMINE STUDENȚEȘTI

ȘCOLI Șl EXTINDERI

j»Ș«- 

TO-<gSa,

8-X"'£S ‘. iSt®’wj/ ȘBIE
TifeiSl?X

•Brăleșli •Popeșlt

AȘEZĂMINTE CULTURALE

35EI UNITĂȚI SANITARE

Sineșli9 Horleș'd •șsșS
Voineșli •

Grajduri ®

Ț/băneșhi

Vadera panoramica a unui nou cartier de locuințe din lași

[COOPERAȚIE

nș^niii
Schitu buca O QCostufom 7*^

Dobrovă^

Â^^t£'orie?lL' •M'W*

O?

ș TjlNȚA
CUTTURĂ

• In perioada 1966-1970, pentru dezvoltarea 

științei Ieșene s-au alocat 22 milioane lei, iar 

pentru creșterea „zestrei" tehnice a laboratoarelor 

din institutele de învățămînt superior - peste 26,5 
milioane lei.

Printre cele mai importante rezultate obținute în 
cercetarea științifică ieșeană se.înscriu: sintezele 
de monomeri și polimeri cu terpiostabilitate ridicată, 
polimeri și copolimeri pentru fibre sintetice, cau
ciucuri poliuretanice, semiconductor!, schimbători 
de ioni, precum și produse noi de piele pe bază de 
polimeri de tip poliuretan, adezivul „aderom", pen
tru prima oară realizate în țară.

© în 1970, la lași s-a înființat EDITURA „JUNI

MEA", care a tipărit 32 titluri, în 650000 
exemplare.

® In cincinalul care a trecut, la lași a luat ființă 
revista „CRONICA".

DESFACEREA
MĂRFURILOR

SĂNĂTATE

© Rețeaua comercială din orașele și satele ju
dețului lași a sporit cu 33000 metri pătrați su

prafață utilă de desfacere. Au fost construite, la sate, 

48 magazine universale.

• Numărul paturilor în spitale a crescut de la 5 185 în 

1965 la 6209 în 1970, iar numărul medicilor și al personalului 

mediu sanitar a sporit, în aceeași perioadă, cu 917
• Au fost construite un spital clinic de pediatrie cu 400

• S-au vîndut, printre altele :

5351 autoturisme 

24556 televizoare 

16535 frigidere

13587 aragazuri 

8080 mașini de 

spălat.

de paturi, o policlinică universitară orășenească și o policlinică 
industrială, un centru stomatologic de cartier și un dispensar 
cuplat cu stomatologie, *^Q dispensare sătești, o stație de sal

S-au construit 20 990 mp spații pentru învățămîntui 
superior, cămine studențești, cu 4500 locuri. Numărul 

de studenți găzduiți în cămine a ajuns în prezent la 13 958
Pentru învățămîntui de cultură generală s-au construit 

380 săli de clasă. S-au mai dat în folosință 0 grupuri șco

lare pentru școlile profesionale și tehnice, precum si o scoală cu 

24 săli de clasă, internate și cantină pentru liceul pedagogic.

Creșterea volumului desfacer.lor de mărfuri către populație în 1970 
față de 1965

vare, o casă a copilului și § creșe.

■ Mw Bfl 2mF fif

\MILIARDE LEI

Creșterea numărului de studenți
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PENTRU PROTECȚIA MUNCII

FAPTUL
DIVERS dar nu întotdeauna
Ce e în tolbă
nu-i cu folos
mmcîunăNu toate poveștile vînătorești slnt chiar... povești. Cel puțin așa par a susține cei aproape 300 de vînători de prin părțile Odorheiului Secuiesc. Și, în acest sens, de citeva zile ei lasă să vorbească despre iscusința lor o impresionantă „tolbă" de argumente. Printre altele, circa o mie de trofee recoltate în ultimii zece ani din zona Tirna- vei Mari și a Văii Homorodu- lui și prezentate acum într-o expoziție, care permite o interesantă retrospectivă cinegetică. Privind trofeele, scenele de vînă- toare imortalizate pe peliculă și obiectele de artă populară create de meșterii locali din „materia primă" furnizată vînători, vizitatorii n-au de 

să se îndoiască... de ce

victimă falsă
Inspectoratul miliției din Tg. I 

Jiu a primit o veste alarmantă : | la marginea comunei Brănești I 
au fost găsite, într-o dimineață, ■ 
niște haine mototolite și pline I 
de singe lingă o bicicletă stri- | 
cată. Au început cercetările. 
După citeva ore, obiectele res- I 
pective au fost recunoscute de I 
soția lui Alexandru Brîndușoiu, I 
îngrijorată că soțul nu venise în ■ 
noaptea aceea acasă. Accident I 
de circulație ? Așa părea. Dar | 
unde să fie victima I ~ 
rînd avea să vină și 
acestei enigme : la 
miliție din Țințăreni 
glstrase o reclamație 
Al. Brîndușoiu arăta că in noap
tea trecută cineva ii furase hai
nele și bicicleta 1 In realitate, 
„păgubașul" se îmbătase atit de 
zdravăn, incit căzuse cu bicicle
ta, se accidentase și, pentru că 
ii era cald, iși aruncase hainele 
de pe el. A doua zi, cind s-a 
trezit, se afla intr-un șanț, la o 
depărtare de cițiva kilometri. 
Epilogul întimplării : o amendă 
de 1 000 de lei. Nu pentru... pă
răsirea locului accidentului, 
pentru alarmă falsă !

Foarte cu- 
dezlegarea 
postul de 
se inre- 

prin care

ci

Recent, au sosit la redacție două sesizări, din două întreprinderi diferite, cu privire la una și aceeași chestiune : lipsa unor condiții corespunzătoare de muncă. Am vizitat locurile cu pricina : turnătoria de băi și radiatoare de la UREMOAS și hala de cuptoare și turnare de la „Laromet". La prima, în special la îiniile de preparare, miezuire, for- mare-turnare și dezbaterea formelqr, buletinele de analiză a aerului indi-

Nu de mult, la o distanță in timp apreciabilă față de ultima sa vizită la București, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj a prezentat in Capitală o cuprinzătoare microstagiune. Ea a inclus cinci spectacole — două ceva mai vechi și trei ale sezonului teatral' în curs. Este vorba despre „O poveste de iarnă" de W. Shakespeare (regia : Major Tamăs, de la Teatrul Național din Budapesta), „Camera de alături" de Paul Everac (regia : Rappaport Ottd), „Casa cu șapte buclucuri" de Mehes Gyorgy (regia : Horvâth, Băla) „Favoritul" de Illyes Gyula (regia : Szabd Jdzsef) „Trei surori" de Cehov gia : Vlad Mugur).Vom afirma de la ceput că spectacolele crostagiunii bucureștene a acestui important colectiv dramatic al țării noastre a ridicat probleme atit în planul nivelului artistic, al calității și coerenței limbajului scenic, cît și în cel, mai important, al aderenței la texte, la valorile lor adinei, fundamentale ; in planul forței mesajului rostit de Ia înălțimea nei.Teatrul maghiar din practică în general o tradițională de slujire a textului ; de evidențiere a sensurilor lui principale, tradiționale — acolo unde e cazul, de relevare a mijloacelor specifice la care au făcut apel autorii. Spectacolele concepute în spiritul acestei tradiții, inegale (cel mai bun fiind de la distanță „Trei surori") s-au situat însă uneori flagrant sub nivelul textului, pe lîngă sensurile sale fundamentale („Favoritul") deasupra explorărilor lor mai adinei („Camera alături"). Iar cele concepute în spiritul înnoirii, al tentativei de propunere a unei noi înțelegeri, de depistare a unor inedite centre de interes în interiorul textelor — au vădit lipsa de aderentă a trupei : interpretarea a trădat intențiile, datele, inițiale ale spectacolului, reducîndu-le din importanță, făcîndu-le greu inteligibile.In „Poveste de iarnă", piesă shakespeariană puțin jucată, Paulina găsește în momentul oportun „batista pierdută", tăind astfel calea tragediei. Oare, poetul devine mai optimist, mai senin cu acest happy-end ? Credem că nu. Tonalitatea piesei este de un grotesc ciudat. Pentru realizarea acestei viziuni, regizorul Major Tamăs a căutat felurite modalități de distanțare : costumația frustrată de fast și de feeric, dar nu realizată așa pină la capăt (autoare : Eva Birsan), apoi jocul voit fals și exterior al lui Leontes (Lâsz- 16 Gero) în scenele de gelozie,'sau de căință, teatra- litatea suprașarjâtă tonul de cu' care vestesc spre sfirșitul piesei desfășurarea melodramatică a evenimentelor. Spectacolul, (pe care timpul

Și (re-
tn- 

mi-

pus pecetea) arată că unii interpreți au înțeles intențiile, ca Doriăn Ilona, strălucită in Paulina, tînărul Nagy Dezso, într-un rol de curtean, Hăjja Sândor, firesc și nesofisticat în toate aparițiile sale, Vadăsz Zoltăn, discret și convingător, și, bineînțeles, deținătorii partiturii comice : Horvath Bela (hoțul), Gerăb Attila (țăranul tinăr), Andrâssy Mârton (țăranul bătrîn). Alții le-au' înțeles parțial, iar alții au adoptat pur și. simplu o altă înțelegere a textului..în presa de limbă maghiară din a avut loc oplă asupra celor trei montări cu „Camera de alături14 de Paul Everac (la Satu- Mare, Tîrgu-Mureș și Cluj),
țara noastră dezbatere am-

act de cultură demn de respect, neacoperit însă de valoarea integrală a spectacolului.1 „Favoritul" nu-i o piesă originală a autorului, ci un „remake" (să folosim expresia cinematografică) a tragediei absolut livrești și considerată nescenică scrisă de Teleki Lâszlo. Illyes a investit această dramă virtuală cu un text spiritual și modern, resjșectînd personajele, desfășurarea intrigii și tendința de a se adresa contemporaneității prin istorie. Conflictul dintre împăratul Valentinian (din categoria lui Nero și Caligula) și sfetnicul său, patriot plin de abnegație, Petronius Maximus, demonstrează drama oportunismului de bună credință, afirmînd că e imposibil să

b6k Klăra a făcut o compoziție reușită — deși, poate, mai trebuie să lucreze la șlefuirea unor stridențe și a dicțiunii — in rolul unei manechine încrezute și prostuțe. Bencze Ferenc, comic de mare talent și popularitate, de data aceasta s-a lăsat prea antrenat în efecte facile, iar ' Anna Szăles, in „Cosînzeana" cea bună, a îngroșat prea mult drăgălășenia și inocența, s-a alintat, In loc să fie spontană și plină de natu- . ralețe.In „Trei surori" de A. P. 
Cehov, Vlad Mugur insistă pe dramă — și nu pe grotesc — o dramă poate măruntă, poate tă, dar reală, mă realistă, dar cu un mare exemplaritate pentru condiția umană, pentru o anume condiție umană. Intr-o

merita- O dra- totodată caracter deIn- lume în care se simt din ce in ce mai străini și însingurați, eroii ce- hovieni monologhează chiar și atunci cind par a se a- dresa cuiva. Esența lor oscilează capricios între revelația nebănuitei, posibilei frumuseți a vieții — proiecție a preaplinului vieții lor lăuntrice 'caracterul iluzoriu lului, fragilitatea . iluzii, revelația strimt, închis, a rei apăsătoare, a lumii meschine în sînt condamnați să trăiască. Așteptării răbdătoare șl neliniștii tăcute îi ia locul aventura lipsită de sens, sentimentul de teroare, țipătul de spaimă.Spectacolul realizat Vlad Mugur este în primul rînd mosferă - stabilirea și impunerea cu consecvență ritm, printr-un atent contrapunct al vocilor și al mișcării — bogate, variate. Interpreții vădesc acord și înțelegere cu intențiile regiei ; nu întotdeauna și resursele necesare. Se resimte și aici o inexplicabilă răceală. Grupul femeilor este superior de la distanță. Alături de foarte cunoscutele Bisztrai Măria și Silvia Ghelan, reținem profesio- nalitatea și totodată spontaneitatea Magdei Stief și., în rolul Natașei — Dorian Ilona. Deși nu tntruto- tul convingător, Lăszld Gerd (cu un dar al compoziției ce s-a făcut remarcat și rlin celelalte spectacole), construiește o apariție interesantă. Lipsa de relief, inconsistența celorlalte interpretări arată încă o dată că soluționarea problemei regiei (într-un mod mai temeinic, mai solid, prih depășirea sistemului apelării preponderente la colaboratori externi) trebuie să se îmbine cu un efort de creștere profesională, al tuturor membrilor colectivului teatral.Pe zate pină întreg colectivul Teatrului' Maghiar de Stat din Cluj să își intensifice eforturile de preluare creatoare a tradiției și pe cele orientate în direcția adîncirii și înnoirii viziunii regizorale, a îmbogățirii pline de fantezie a limbajului scenic, a soluțiilor de mișcare, de potențare a trăirii artistice — eforturi de natură să îi sporească valoarea și personalitatea. Contactul viu, fructuos, cu viața și izbîn- zile artistice ale teatrelor din țară vor fi de natură să sprijine dezvoltarea teatrului clujean.Esențială va rămîne însă, în continuare, calitatea opțiunilor sale repertoriale a- xate pe marele repertoriu, efortul său de valorificare a celor mai bune creații ale dramaturgiei noastre de azi, inspirate din realitățile și frămîntările spirituale ale constructorilor socialismului din țara noastră.

Turneulneze lin, prin împingere, silențios și fără degajare de praf ; nu s-ar fi ajuns ca acum să se impună necesitatea unei soluționări radicale, care sâ necesite o investiție de peste 20 milioane de lei".Colectivul de la uzina „Laromet" 
a înregistrat însemnate succese in producție : numai în hala de turnare, pe aceleași suprafețe și aproximativ cu aceleași utilaje (cărora li s-au adăugat citeva cuptoare noi), că depășiri simțitoare ale normelor se realizează o producție de zece ori admise în ce privește pulberile cu conținut de bioxid de siliciu. La cea de-a doua, lingă cuptoarele în care se topesc metalele neferoase. se constată cantități excesive de oxid de carbon. Avem de-a face cu încălcări ale legislației muncii, cu nerespectarea obligațiilor de a se asigura, la toate locurile de muncă, condiții corespunzătoare. Consecințele : la UREMOAS crește numărul îmbolnăvirilor de silicoză — cinci în anul trecut, față de trei în cel precedent, precum și al dermatozelor. La „Laromet", din cauza condițiilor deosebite, se menține o fluctuație foarte ridicată în rindul muncitorilor ; aproximativ o treime din colectivul fabricii este format din mun- ■ citori noi, cu mai puțin de un an de la angajare.In fiecare an, la ambele uzine, se cheltuiesc pentru protecția muncii sume importante, se asigură îmbrăcămintea de protecție, se împarte muncitorilor. în mod gratuit, lapte ca antidot, se fac instructaje, se plătesc sporuri* de toxicitate. Din cînd în cînd, Ia sistemul de ventilație, se modifică un burlan de aeraj sau se schimbă un motor electric. „Facem tot ce se poate" — ni se spune pretutindeni, deși este limpede că măsurile amintite nu sînt decît paleative, care nu modifică într-o măsură satisfăcătoare condițiile de lucru.Ce s-ar putea face, respectiv ce trebuia făcut î In primul rînd, se știe că o întreprindere, atunci cînd intră în funcțiune, este supusă unei multiple verificări, din toate punctele de vedere : se fac probe tehnologice, probe de producție, se verifică condițiile de lucru. Or, la UREMOAS, sectorul amintit nu a primit nici pînă în ziua de azi autorizația de funcționare din partea organelor sanitare competente. Intrînd în funcțiune provizoriu, deci cu o- bligația din partea conducerii întreprinderii de a se lua în cel mai . scurt timp măsurile impuse de lege, provizoratul s-a prelungit pînă astăzi. Această situație nefirească se datorează și îngăduinței inspectoratului pentru protecția muncii și a celui sanitar. Reprezentanții lor recunosc azi că nu au putut impune luarea măsurilor prevăzute de lege, dar nici nu au insistat ca forurile lor tutelare — Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății — s-o facă. S-au mulțumit cu „impulsionarea" unor soluționări parțiale, cu efectuarea determinărilor de nocivități care, ce-i drept, pe parcursul anilor, marchează o tendință de scădere (fără să fi ajuns însă sub nivelul limitelor admise). S-au luat măsuri de închidere parțială a unor surse de praf, s-a asigurat sablajul pieselor într-o cameră închisă, s-au înlocuit unele motoare J la exhaustoare. „Dacă s-ar fi acționat mai energic în uzină — arată ing. C. Măxi- neanu, inspector cu protecția muncii — și s-ar fi luat în fiecare an chiar asemenea măsuri parțiale, dar făcînd parte dintr-un plan integral de asanare a atmosferei in secție, azi probabil că ventilația ar fi atins capacitatea corespunzătoare, vibratoarele ar fi fost înlocuite cu mijloace de dezbatere care să funcțio-

mai mare decit cu trei decenii in urmă. Intensificarea proceselor impunea insă și o grijă deosebită pentru măsurile de protecția muncii : ventilație, perdele de aer sau de apă pentru protejarea împotriva căldurii, controlul permanent și eliminarea nocivităților, trebuiau îmbunătățite condițiile de pregătire a șarjelor.
LA UZINELE
UREMOAS

Șl „LAROMET**

tehnologiei — care costă doar aproximativ de două ori mai mult decît o ventilație nouă, dar va permite o triplare a producției, o reducere cu peste un sfert a consumului specific de metal — se vor asigura condiții ideale "de muncă.— Pină la finele acestui an, condițiile se vor îmbunătăți ?— Nu ! Poate pînă la finele celui viitor, dacă se va hotărî definitiv introducerea tehnologiei și instalațiilor noi...Este limpede că o serie de lucruri nu se pot face cit ai bate din palme, că ele trebuie rezolvate în perspectivă și presupun investiții. Dar pînă atunci, ce se poate face ? După părerea unora, nu s-ar mai putea face nimic și trebuie așteptat totul de la soluționarea radicală, de perspectivă, a problemelor respective.Oare așa să fie ? După părerea inspectorului pentru protecția muncii, ing. C. Măxineanu, la 
UREMOAS, ar trebui făcut efortul 
permanent de a menține actualele 
instalații de ventilație în stare ele 
funcționare Ia maximă capacitate, 
făcîndu-se verificări periodice, des
fundări de tubulatură. Este necesară 
carcasarea sau etanșeizarea dezbătă- 
toarelor de la cele patru linii de 
turnare, schimbarea hotelor de ab
sorbție vechi cu altele noi, duble la 
toate mașinile de miezuire, menți
nerea in stare umedă a pavimentu
lui din hală in locurile silicogene, 
îmbunătățirea ventilației naturale 
prin mărirea suprafeței trapelor din 
acoperiș. Intr-un mod asemănător 
trebuie privite problemele și Ia 
uzina „Laromet". Chiar dacă peste 
citeva luni, problema nocivităților 
va fi complet rezolvată, in perioada 
care a mai rămas trebuie asigurată 
o supraveghere atentă a tuturor 
operațiunilor, a succesiunii lor, func
ționarea cu maximum de randament 
a ventilației, pregătirea corespunză
toare a șarjelor pentru a exclude 
riscurile. Sînt măsuri care implică cheltuieli minime, în schimb cer o mobilizare maximă a atenției, a posibilităților interne pentru crearea unor condiții cît mai bune de lucru. Iată de ce, considerăm că situația — 
intr-un loc. ca și în celălalt — poate 
și trebuie să fie ameliorată, iar fo
rurile de resort sînt obligate să ia 
măsurile care se impun, eliminînd 
totodată și acele incertitudini care 
mai planează asupra soluțiilor de 
perspectivă."

see-Cluj artă

saude

Teatrului
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A Cluj

Și al idea- acestei cercului atmosfe- monotone care

unul de realizat d®at- prinajungindu-se la concluzia, că spectacolul clujean „este cel mai puțin reușit, deși inițiat cu cel mai larg suflu și cea mai mare ambiție". S-a constatat câ regia a suprasolicitat și a supradimensionat piesa, simplifi- cînd și polarizînd totodată pînă ia extreme caracterele, că jocul a fost investit în mod forțat cu o gravitate pe care textul nu o suportă.Fără să aderăm întrutotuț. la această părere — în sensul că, după c; noastră, lectura piesei Paul Everac făcută Rappaport Ottd, este posibilă și interesantă i-am reproșa mai degrabă altceva. I-am reproșa lipsa de consecvență în adîncirea analizei și surprinderii nuanțate a microgramelor și a relaționării lor reciproce. Tocmai lipsa de adînci- me este cea care a dus la reducția grăbită a dramei în melo, la estomparea notelor sarcastice și la estomparea personajului Cristian. A făcut excepție în acest sens — fără să beneficieze prea .adesea de replică — jocul interiorizat, atîț de rafinat și bogat în nuanțe, al lui . Vitălyos Ildikd.Prezentarea „Favoritului" lui Illyes Gyula. figură proeminentă, a literaturii din R. P. Ungară, a fost un

servești o cauză bună mijloace murdare, că nu poate fi atenuat, ci buie să fie stîrpit din dăcini. Illyăs respectă cu tot dinamismul și rafinamentul textului său, vădind pe alocuri atente lecturi camusiene — factura de dramă filozofică în care nu spadele romantice se ciocnesc între ele, ci ideile. Aceasta ar fi necesitat însă un stil de joc mai modern, mai de dezbatere, de. dinamism interior. Regia lui Szabo Jozsef a optat pentru o viziune mai mult statică decit patetic-retorică. Din distribuție s-a remarcat din nou Vitălyos Ildikd, care știe să adopte atitudini expresive, să îmbine pasiunea* cu inteligența rece, cunoaște valoarea alternării mișcării cu imobilitatea și deține știința tonurilor. A jucat însă fără partener, Senkâlszky Endre concepîndu-1 pe Petronius Maximus statuar și declamatoriu, lipsit de farmecul și de personalitatea puternică pe care o cerea rolul. Lâszlo Gero ne-a surprins plăcut în rolul lui Valentinian cu o compoziție multilaterală, un personaj complex, cu conflicte interioare, apărînd mult mai convingător decît în posturi eroice, ca Leontes ori Pâvel Cristian. S-a remarcat, de asemenea, Vadăsz - - - (Sidonius).Spectacolul cu < autorului clujean 
Gyorgy : „Casa cu 
buclucuri", pusă în de Horvath Bela, merge pe drumul bătătorit al comediei de rutină, neferindu-se de efecte facile. Spectacolul are succes la public, dar l-ar fi avut și cu o tratare regizorală mai subtilă, gin- dită cu mai multă profe- sionalitate, cu mai mare receptivitate chiar la hazul real al textului. Dintre interpreți se remarcă în primul rînd Balogh Eva în rolul vicepreședintei ipocrite, Bird Levente, firesc și degajat în rolul unuia dintre pretendenții nejustificați la un apartament. Și — într-un rol ingrat, de cvasi-dramă, al „victimei", amenințate timp acte, că nu va cuința ce i s-a Orosz Lujza, inteligentă și cu

a unui anume

manipularea unor amestecuri umede fiind generatoare de pericole. Ani de zile a durat construirea ventilației, pentru ca, pină la urmă, aceasta să nu corespundă decît parțial solicitărilor. Alte măsuri insă nu s-au luat. Ba, anul trecut s-au realizat chiar unele „economii" la capitolele cheltuieli pentru ventilație, pentru învă- țămînt, cercetare și proiectări în protecția muncii. Dintre' nocivități, nu se determină decît concentrația de oxid de carbon, ceea ce este suficient pentru acordarea sporului de toxicitate, dar nu oferă o oglindă fidelă a situației anumitor locuri de muncă. (După cum am aflat la Inspectoratul sanitar al municipiului București, laboratoarele de sector, care efectuează determinările, nu dispun de specialiști toxicologi sufi- cienți, de aparatura necesară, reactivi, metode moderne obligatorii și bine precizate pentru toate determinările prevăzute pe actele noastre normative). ’ ...» ’....Ce ..se va tace și cind se . va -îndrepta situația?’Am pus această întrebare unor reprezentanți ai conducerii celor două întreprinderi.— Condițiile din actuala hală de turnare nu sînt la nivelul tehnicii actuale — recunoaște Ion Perianu, directorul uzinei „Laromet". De aceea, ne-am concentrat toate eforturile materiale pentru construirea unei turnătorii noi, moderne, cu instalații semicontinui și condiții de muncă dintre cele mai bune. Peste șaptezeci de milioane de lei se cheltuiesc în acest scop. Noua turnătorie va intra in funcțiune în trimestrul III al acestui an. Avem și plan de producție pentru ea. Pe suprafețele actuale, unde condițiile sînt cum le știți, nu se vor mai turna decit unele aliaje speciale, la un număr restrîns de cuptoare electrice. Nu se va mai. lucra la creuzete cu flacără, vor dispărea fumul și înghesuiala. Sperăm că astfel și fluctuația se va reduce.— Este în curs de proiectare un dezbătător — ne spune Virgil Popa, inginer-șef la UREMOAS — care să funcționeze prin presare și nu prin vibrare, deci fără praf și fără zgomot ; ventilația (subdimensionată — n.n.) este in ■ revizuire. La mașina de formare, care produce mult zgomot și mult praf, nu mai avem ce face : prin modificarea completă a

birfă curtenii sau cinică, po-

opinia‘ lui de una

linia succeselor reali-' în activitatea sa de acum este firesc ca,;
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PROGRAMUL II

Din casa de fier a Întreprinderii intercooperatiste din Craiova dispăreau în mod misterios diverse sume de bani. De aceea, In urma sesizării casierei Ana Gheorghe, într-una din serile trecute a fost instalată în seif o capcană chimică. în dimineața următoare s-a constatat iarăși dispariția a 800 lei. Rămăseseră ‘Insă urmele. Ele i-au condus pe anchetatori spre contabilul Cor- neliu Urziceanu, care, o dată descoperit, a predat cheile anume potrivite pentru o asemenea operațiune sub cheie.

Nicolae Loteanu, profesor la 
liceul „Nicolae Bălcescu" din 
Rm. Vîlcea, avea o slăbiciune : 
punea note in catalog după 
toane. îndeosebi, 
se intimpla să 
Cind considera 
note mici și-au 
tul scontat, revenea la 
timente mai bune. Și, cum dum
nealui era și responsabil al agen
ției teatrale de pe lingă casa de 
cultură din localitate, invita aici 
elevele in cauză pentru a le în
drepta notele proaste. Cercetin- 
du-se mai îndeaproape acest 
caz s-a stabilit că Nicolae Lo
teanu a săvirșit 13 violuri. Ares
tat acum citeva zile, el va 
deferit în curind instanței 
judecată.

CÎND DOI APROBĂ 
AL TREILEA 

RESPINGESatul Schitu Matei, din Argeș, a fost electrificat. Era cit p-aici să spun că fost foarte electrificat.

Căldură

...cu flăcăriSub cuvînt că în casa lui se face foc decit într-o singură sobă, Gheorghe Ungureanu, din Moreni, str. Unirii 55, a invitat reprezentanții întreprinderii de gospodărie comunală să-i sigileze restul instalației de încălzire, Să mai facă nițică „economie" la căldură. Dar de îndată ce și-a văzut dorința satisfăcută, s-a gindit să repună toate sobele în funcțiune. A slăbit puțin sigiliul și. cu ajutorul unei instalații improvizate, a reaprins imediat focurile. în cî- teva minute aveau să-1 treacă toate căldurile 1 ția improvizată incendiu care scrum întreaga De la instala- a izbucnit un a prefăcut în casă.
redactată
TTRCOB

Rubrică
Dumitru
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii

Am renunțat msă la superlativ, din cauza scrisorii trimisă de tov. Petre Anghelescu, din a- celași sat, care susține că opt case au rămas tot pe întuneric.— Cum s-a intîmplat ? Instalatorii . erau certați cu proprietarii acestor opt case ?— Nu. Aceste case sint pe o uliță. Uliță care aparține bineînțeles tot satului, s-au îngropat și stîlpii, am plătit și contribuția solicitată...— Poate n-au avut sîr- mă de uliță, ci numai de aia pentru șosea dreaptă.— A fost o neglijență. Deci. ne-au luat banii, am plătit și stîlpi, și lumină... ioc. Dacă am văzut că nu vedem lumină,

La cinematograful
Patria din Capitală 

vizionați filmul româ
nesc pe ecran pana 

ramie

Cu Amza Pellea. Regia: 
Sergiu Nicolaescu. Sce
nariul : Titus Popovici

•iIImb' SCRISOAREA DVH
ne-am decis sâ mai strin- gem o dată bani și să introducem curent pe contul nostru. Am făcut o cerere. am dus-o la I.R.E. Curtea de Argeș, am plătit taxa de documentație și după citeva luni au venit doi tovarăși de la aceste inițiale, au făcut schema au format dosarul, a fost a- probat de comună, a fost aprobat și de de la Curtea geș și...— Piteștiul a dosarul ?— Formidabil! știți ?— De nicăieri. Ați spus dv. că dosarul a fost aprobat și de comună, și de inițiale și, totdeauna, cînd doi aprobă, al treilea trebuie să respingă.M-am ghidat după logica tovarășilor de la Pitești.

de Nicuță TANASE

rului trebuie să străbați 18 km. Adică, pină la dispensarul comunei Stejar.— Spuneați că cadru sanitar cele două sate ?
ÎN LOC DE VEDERI

FRIGIDERE

pătați, calendare pe anul 2000. topoare electronice, curse de prins biciclete, ape minerale... Dar timbre și vederi ? Timbre și

inițialele de Ar-respinsDe unde

RĂSPUND 
VOLUNTAR 

LA UN PESEU

aveți pentru De ce

iucețitrebuie pină la...— Pentru sâ facă de Cind avem chemat acolo.și Po- comuhe. ales jude- Terminînd bat la ușă direct în
Satele Pișcoiu pești aparțin Stejai și mai [ului Gorj introducerea, și voi intrasubiect. Aceste două sate se întind pe o lungime de 10 km. Au o populație de peste 1 600 de suflete și un singur „suflet" sanitar. Cind ai nevoie de ajutorul sanita-

gardă cazuri grave, el e de gardă 18 km...Scrisoarea semnată de mai mulți cetățeni din aceste două sate are și un P.S. : „Ce are de zis medicul-șef al județului ?“Părerea mea. dragi tovarăși e că tpv. medic- șef nu are de zis nimic. Ci are de luat niște măsuri.

vreme bani pentru o pereche de ochelari de soare. Dacă plitele import renunțam lari. Dar de ce deți ? Vi s-au fonduri numaisobe și dv., din greșeală, ați comandat Cum stau fără

erau de la oche- le vin- aprobat pentru
PROGRAMUL I

Stimate și iubite cititor H. Alexandru, mă bucură faptul că stați pe str. Halici nr. ransebeș și că vechi abonat nostru. Mă Insă scrisorii să vă cumva știent, literatură).
cealaltădv. și tntreb .exagerațibineînțeles, ca in Mă așteptam

12 din Ca- sinteți un al ziarului Întristează parte a Îndrăznesc dacă nu (con-.

să ne sesizați că in Caransebeș nu chioșcuri și specialitate. se găsesc, la magazine de crocodili îm-

vederi să nu sească ?— Apropo, dar de pe scrisoarea ne-ați trimis-o l-ați procurat ?— Uneori, din paști, mai vin și timbre, dar cu valori mici. Dacă erați din străinătate nu vă puteam trimite. Dacă e vorba vedere, sesc un și cred trimiți prietenilor, in de vederi, televizoare frigidere...

timbrul pe care de undean in
să trimit cuiva o mai repede gă- televizor „Miraj" că e jenant
SECȚIE

DE NEUROLOGIE 
AVEȚI ?

Un salariat al spitalului Voinești, județul.. Dîmbovița. mă întreabă :— Aveți nevoie, cumva, de 4 plite noi-nouțe ?— Plite pentru sobe ? Ce producție ?— Românească. Executate toate la I.I.L. „Ciocanul" Tirgoviște. Vă interesează ?. — Nu. Dacă erau de import poate-poate că le luam. String de multă

Șivă descurcați, cratițele pe plite ?Asta e I Avem și pentru una
plite 1

cum

pentru alta. întreprinderea amintită, după ce că ne-a luat o groază de bani, ne-a livrat plite ceva mai mici buia.— Modificați micșorîndu-le.— Dacă le vor fi plitele— Și dacă sobele vor fi Știți ce idee Să chemați de la întreprinderea care v-a luat banii și să studieze problema la fața locului.Secție aveți ?

decit tre-sobele.micșorăm, mari.măriți iar plitele mici, vă pot da ? un delegat
neurologie

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune in limba germană. Emisiune 
specială dedicată rezultatelor pla
nului cincinal 1966—1970 și per
spectivelor planului cincinal ac
tual în județul Sibiu. Emisiune 
realizată de colectivul ziarului 
„Hermanstădter Zeitung** în co
laborare cu emisiunea TV în lim
ba germană. Redactor : Joss Wes- 
selka. 18,10 Publicitate. 18,15 Bună 
seara, fete ! Bună seara, băieți ! 
19,00 ROMANIA ’71. AZI — JU
DEȚUL SUCEAVA. Emisiune de 
Marin Stănescu. Imaginea Emeric 
Irșai. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnalul de seară. 20,00 Tele- 
enciclopedla ® Sciscco © Breviar 
e Parașutism © Zoo. 21,00 Ro
manțe vechi și noi. 21,20 Film se
rial ,.Incoruptibilii" — ,.Povestea 
lui Charlie Argos". 22,10 Telejur
nalul de noapte. 22,20 Campiona
tele mondiale de . patinaj artistic 
de la Lyon. Probele de dans 
și individuale femei. 23,15 închi
derea emisiunii programului I.

20,00 Cîntece și jocuri populare 
cu Ansamblul folcloric din Giur
giu. Acompaniază orchestra „Doi
na Ilfovului*1 — dirijor Stelian 
Ghiocel. 20,30 Reflector. 20,45 Mi
crorecital Ninetta Guști. 20.55 Bu
letin de știri. 21,00 Seara melo
manului. Invitatul emisiunii, prof, 
univ. Victor Săhleanu — director 
,al Institutului de Antropologie al 
Academiei. Pagini din : Mozart, 
Beethoven, Wagner, Aurel Stroe și 
Mihai Moldovan. 21,50 PubV citate. 
21,55 Reportaj din țară : .Bună
ziua, tovarășe director". Reportaj 
de Constantin Berteanu și Țudor 
Vornicu. 22,25 Film serial ; „A- 
ghiotantul excelentei sale" (V). 
23,10 închiderea emisiunii progra
mului II.

i
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Semnarea Programului cultural de colaborare 
pe anii 1971-1972 intre Republica Socialistă România 

și Regatul Olandei
între 24 șl 25 februarie au avut loc 

la București lucrările Comisiei mix
te pentru aplicarea Acordului cultural între Republica Socialistă Ro
mânia și Regatul Olandei.Ca urmare a convorbirilor purtate, vineri a fost semnat Programul cultural de colaborare pe anii 1971—1972 Intre cele două țări.Programul prevede, printre altele, vizite de oameni de știință și artă, ■chimburi de cadre didactice și specialiști din domeniul științei, învăță- mlntului, artei, culturii, sănătății publice. Sînt prevăzute, de asemenea, turnee ale unor formații artistice, 
precum și organizarea de expoziții.

Documentul a fost semnat din partea română de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea olandeză de M.P. van Karnebeek, directorul „L’Algemene Bank Nederland, N. V., La Haye“.La solemnitate au fost de față Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, membri ai celor două delegații și alte persoane oficiale.
Erau, de asemenea, prezent! Pieter 

Veecken Putman-Cramer, ambasa
dorul Olandei la București, șl mem
bri al ambasadei.

(Agerpres)

ȘEDINȚE DE LUCRU 
în domeniul comerțului interiorîn zilele de 25—28 februarie a avut loc în Capitală o ședință de lucru în domeniul comerțului interior Ia care 
au participat vicepreședinții consiliilor populare județene și directorii direcțiilor comerciale județene din Întreaga țară.Au participat cadre de conducere 
din Ministerul Comerțului Interior, Centrocoop, ministerele furnizoare de bunuri de larg consum, organe centrale de sinteză. Obiectul ședinței 
l-a constituit analiza principalelor aspecte privind desfășurarea aprovizionării cu mărfuri a populației, îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul ’970 și măsurile necesare pentru îm- mătățirea activității comerțului și ; ealizarea planului pe acest an.

Pe această temă, ministrul comerțului interior, Nicolae Bozdog, a făcut o expunere. In cadrul dezbaterilor din secții și în ședința plenară s-au analizat In spirit critic diferite aspecte ale muncii din comerț, s-au făcut propuneri in scopul transpunerii în viață a indicațiilor și sarcinilor trasate de conducerea partidului și statului privind îmbunătățirea In continuare a aprovizionării cu mărfuri și servirea populației, ridicării întregii activități comerciale pe o treaptă calitativ superioară.în încheierea lucrărilor a luat cu- vintul tov. Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.(Agerpres)
La Comitetul Executiv al UCECOM

Ieri a avut Ioc In Capitală o ședin
ță lărgită de lucru a Comitetului Executiv al UCECOM la care au participat și președinții uniunilor județene ale cooperației meșteșugărești. Au fost discutate probleme privind dezvoltarea producției de covoare, ale muncii la domiciliu, îmbunătățirea 'alității producției și a deservirii,

precum și posibilitățile existente de sporire a producției în actualul cincinal.La lucrările ședinței a participat tovarășul Janos Fazekas, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.
CONSFATUIRt PE TARA PRIVIND CULTURA CARTOFULUITUȘNAD (corespondentul ț,Scîn- teii“, Lorand Deaki). Vineri 26 februarie la Tușnad, județul Harghita, 

a avut loc consfătuirea pe țară privind cultura cartofului. La lucrări a participat tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, Ludovic Făzekâs, prim-secretar al Comitetului județean de partid Harghi
ta, președinte al consiliului popular Județean. Consfătuirea a reunit președinți și brigadieri din cooperativele agricole, specialiști și șefi de ferme, cercetători, reprezentanți ai unităților de producere și valorificare a legumelor și fructelor etc. In cadrul consfătuirii a prezentat un raport Nicolae Ștefan, adjunct al ministrului, privind rezultatele obținute In producția cartofului în anul 1970, Iar ing. Ion Ceaușescu, secretar general în Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor — un referat privind tehnologia culturii acestei plante care să permită obținerea unor recolte mari. Participanții Ia discuții au arătat că producțiile de cartofi obținute în ultimii ani au fost mult sub posibilități, ceea ce se datorește atît condițiilor climatice nefavorabile, cît și unor neajunsuri și deficiențe în activitatea unităților de producție și a organelor agricole.In scopul ridicării producției de

cartofi și al realizării sarcinilor de plan pe anul 1971, al întăririi răspunderii conducerii unităților agricole socialiste, în cadrul consfătuirii a fost adoptat un plan de măsuri.în Încheierea consfătuirii a luat cuvîntul tovarășul Iosif Banc.
Președintele Comitetului 
de* Stat al Planificării 

s-a întors de la Moscova
. ■ ■ 1Vineri dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu, care, la invitația Colegiului Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., a luat parte la festivitățile consacrate semicentenarului planificării socialiste a economiei naționale a U.R.S.S.De asemenea, președintele Comitetului de Stat al Planificării a participat la o întilnire a conducătorilor organelor centrale ale planificării din țările membre ale C.A.E.R.. în cadrul căreia au fost abordate probleme privind colaborarea economică dintre țările respective.Printre persoanele oficiale prezente la sosire, pe aeroportul Oto- peni, se aflau și A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT

„C. C. E.“ LA HANDBAL

Steaua în finală!Handbaliștil de la Steaua au susținut aseară unul dintre cele mai dificile examene pe care le-au-avut poate în toată cariera lor de pînă acum — returul meciului din semifinalele „Cupei campionilor europeni" 
cu formația iugoslavă Partizan Bje- lovar. Pornind cu un handicap de 
S goluri (acum o săptămînă, Partizan ciștigase primul joc, la Karlo- vaț, cu 19—14), steliștii au trebuit să lupte din greu pentru a-și asigura totuși calificarea. După un joc în

care nu și-au menajat cîtuși de puțin forțele au învins cu 17—9 (la pauză 10—5). în felul acesta s-a calificat în finala supremei competiții europene rezervată formațiilor de club. întreaga echipă și antrenorii ei merită felicitări.S-au remarcat : Gruia (6 goluri), Birtolom (5 goluri) și portarul Dincă. (El a apărat senzațional cele 2 lovituri de la 7 metri de care au beneficiat oaspeții în ultimele minute de joc.)

CU PRILEJUL VIZITELOR UNOR DELEGAȚII DE PESTE HOTARE

PARTICIPANTE LA CONGRESUL U.T.C.

La Casa de cultură a studenților din Cluj a avut loc vineri un miting de solidaritate cu lupta popoarelor și tineretului din Africa, la care au participat peste 1 000 de tineri muncitori, elevi și studenți.în numele celor peste 90 000 de uteciști din municipiul și județul Cluj, Costică Chirilă, prim-secretar al Comitetului județean U.T.C., a urat reprezentanților organizațiilor democratice de tineret un călduros bun sosit la Cluj. El a spus între altele : Ne exprimăm nestrămutata hotărîre de a sprijini lupta popoarelor. tineretului și studenților din Asia, Africa și America Latină pentru independență și libertate, pentru dezvoltare economică și socială.A luat apoi cuvîntul Richard Hove, delegatul tineretului Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (ZANU), care a transmis un salut frățesc și revoluționar tineretului din România, angajat în opera de construcție a unei societăți tot mai înfloritoare. Vorbitorul a ' ' ' . ' . 'ale luptei pe care o desfășoară tinerii din Africa și și-a exprimat recunoștința față de sprijinul și solidaritatea tinerilor din România,
relatat apoi aspecte

față de lupta pentru independență, libertate și afirmare națională a tineretului și popoarelor din Africa, în continuare a luat cuvîntul muncitorul Alexandru Marcu, de la uzinele „Armătura", care a arătat că tineretul român se interesează îndeaproape de activitatea pe care tineretul din țările Africii o desfășoară pentru emanciparea națională și înfăptuirea unor profunde transformări democratice.După ce a transmis tinerilor din Cluj salutul revoluționar al tineretului din Madagascar, Dahomey, Nigeria, Guineea, Congo (Brazzaville), Mounguellet Pierre a spus : Ne exprimăm recunoștința pentru ospitalitatea și primirea deosebită care ni s-a făcut pretutindeni în România. El a evocat, apoi, lupta popoarelor africane pentru independență și libertate, pentru afirmare națională.A luat cuvîntul Sami Nori, reprezentantul Tineretului Democrat din Irak, care a adus participanților la miting un salut călduros din partea delegațiilor din țările arabe. El a condamnat războaiele declanșate de imperialiști, colonialismul și neoco- lonialismul.

în numele studențimii clujene, studenta Ioana Mateescu, de la Institutul politehnic, și-a exprimat solidaritatea cu lupta popoarelor Africii, cu forțele progresiste și democratice, cu tineretul și studențimea care luptă pentru libertate și dezvoltare social-economică.Juan G. Sanchez, reprezentantul Tineretului Comunist din Cuba, a relevat succesele obținute comuniști din țara sa în învățătură, in pregătirea părareâ patriei lor.Reprezentantul Uniunii tunisian, Mekki Huadria, a arătat că delegația țării sale acordă o deosebită importanță contactelor și schimburilor, cum au fost și cele prilejuite de Congresul al IX-lea al U- niunii Tineretului Comunist din România, care contribuie la dezvoltarea legăturilor de prietenie frățească Intre tinerii din lumea Întreagă.Mitingul s-a desfășurat în atmosfera de prietenie care leagă astăzi tineretul progresist din lumea întreagă.

de tinerii muncă, în pentru a-tineretului

(Agerpres).
Intilniri ale unor delegații de peste hotare

cu tineri din uzinele clujeneTinerii uzinei „Armătura" s-au îr> tîlnit vineri după-amiază cu reprezentanții organizațiilor de tineret din Cuba, Chile și Venezuela care au participat la Congresul Uniunii Tineretului Comunist și care se află în vizită la Cluj. în cadrul acestei întîlniri, Ernest Racz, secretar al Comitetului județean U.T.C., adresînd un călduros salut oaspeților, a arătat că această întilnire este un minunat prilej de manifestare a solidarității poporului român cu popoarele lumii, un prilej de exprimare a poziției internaționaliste și a comunității de acțiune a tineretului român cu tineretul lumii. Sîntem alături de lupta dreaptă a popoarelor din Vietnamul de sud, Laos și Cambodgia care aspiră la independența și libertatea națională. Sîntem alături de mișcarea de eliberare națională a popoarelor din America Latină, Africa și Asia care se împotrivesc neo- colonialismului și imperialismului a- merican, pentru independență și suveranitate națională.La rîndul său, tînărul muncitor Mircea Șerbănescu a arătat că tineretul nostru apreciază în mod deosebit înaltul spirit revoluționar care caracterizează activitatea milioanelor de tineri din Cuba, Chile și Venezuela.Luînd cuvîntul în numele membrilor delegației din Cuba, Lisette Vasi- leea și-a exprimat admirația pentru realizările pe care a avut posibilitatea să le vadă cu prilejul vizitei făcute în România. Ca și tineretul român, și tineretul Cubei socialiste — a arătat vorbitorul — este angajat intr-o vastă muncă de construcție, de sporire a producției. Am primit un frățesc sprijin din partea tinerilor din România, prin brigada 23 August, care a participat la strîn- gerea recoltei de trestie de zahăr. Popoarele român și cubanez sînt popoare iubitoare de pace — a subliniat vorbitorul — care luptă pentru o viață nouă, împotriva imperialismului.Reprezentantul Tineretului Radical din Chile, Alvarez Pinedo, a mulțumit tinerilor din uzină pentru călduroasa primire făcută. El a evocat pagini din viața și munca tineretului progresist din Chile, țară în care a venit la putere Frontul Unității Populare și în al cărei program sînt înscrise măsuri menite să asigure poporului chilian, tineretului, o viață mai bună.Solul tineretului comunist din Venezuela, Jose Rodriguez, a vorbit despre lupta pe care o desfășoară în condiții dificile tinerii comuniști din această țară, pentru o viață demnă, dreptate și progres social.Secretarul Comitetului U.T.C. din. uzină, Alexandru Marcu, a urat reprezentanților tineretului din Cuba, Chile și Venezuela succese în munca și lupta lor și i-a asigurat de solidaritatea deplină a tineretului din municipiul Cluj, din întreaga țară.
★Tinerii de la Combinatul de pielărie și încălțăminte Clujana’ s-au întilnit în cursul aceleiași zile cu delegații Uniunii Tineretului Muncitor din Albania. Tovarășul Ion De- leanu, secretar al Comitetului jude

țean U.T.C., a arătat că tineretul municipiului Cluj, ca și întregul tineret din patria noastră, urmărește cu profund interes și cu sincere sentimente de prietenie activitatea rodnică a tineretului albanez în opera de construire a socialismului în R. P. Albania. Ne-am bucurat de succesele dv. așa cum știu să se bucure prietenii și vă rugăm să duceți cu dv. sentimentele noastre de prietenie și urările noastre de noi succese întregului tineret al Albaniei.în numele delegației Uniunii Tineretului Muncitor din Albania a vorbit tovarășa Maxhire Brahia. Vorbitoarea a evocat munca pe care o desfășoară tineretul albanez, poporul albanez, pentru construcția socialismului, pentru sărbătorirea împlinirii a 30 de ani de la înființarea Partidului Comunist Albanez. Vizitînd județele Mureș și Cluj — a spus vorbitoarea — ne-am convins încă o dată de munca și lupta eroică pe care o desfășoară poporul român, tineretul din România.
★Și la uzina „Unirea" a avut loc o întilnire a tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni cu tineri de peste hotare.

Aici au fost oaspeți reprezentanții tineretului iugoslav.Lzuînd cuvîntul. Margareta Cistian, secretară a Comitetului județean U.T.C., după ce a salutat prezența în uzină a solilor, a arătat că între poporul nostru și popoarele Iugoslaviei există străvechi tradiții de colaborare și prietenie. în progresul conștiinței publice, în dinamica evenimentelor care se petrec sub ochii noștri, rolul tineretului e deosebii de important.La rîndul său, ing. Liviu Jiga a exprimat, în numele tinerilor din uzină, al întregului colectiv, bucuria prilejuită de vizita reprezentanților tineretului iugoslav la Cluj, în această uzină.Din partea oaspeților a luat cu- vintul secretarul organizației de tineret din Bosnia și Herțegovina, Tomici Milan. El a mulțumit pentru primirea făcută, pentru cuvintele calde adresate membrilor delegației tineretului iugoslav și a arătat că tineretul reprezintă viitorul, că tinerii trebuie să se îhtîlnească, să se unească în lupta comună pentru o viață nouă, pentru o lume a păcii.(Agerpres)
★ ★

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PC.US.

Bilanțuri ale unei 
activități rodnice

CORESPONDENTA din moscova de la s. podinăPregătirile pentru cel de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S. — eveniment de primordială însemnătate în viața popoarelor Uniunii Sovietice — se află în plină desfășurare. Oamenii sovietici au primit proiectul de directive ale Congresului cu privire la planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1971—1975 cu mare interes și însuflețire. Discutarea prevederilor documentului a început imediat, după publicarea Iul — în organizațiile de partid, în adunările oamenilor muncii, în paginile ziarelor centrale și locale. Muncitorii, colhoznicii, intelectualii, celelalte categorii ale populației U.R.S.S. își exprimă adeziunea față de acest amplu program al dezvoltării multilaterale a țării elaborat de partid.în întreaga țară s-au desfășurat și se desfășoară în aceste zile conferințele regionale și orășenești de partid ; de asemenea, au început congresele partidelor comuniste din diferite republici unionale. în cadrul lor, participanții fac o analiză temeinică a realizărilor obținute în anii ultimului cincinal în republicile, regiunile și orășele respective, generalizează experiența pozitivă acumulată de organizațiile de partid după Congresul al XXIII-lea al P.C.U.S., pentru a o folosi la transpunerea în viață a noilor sarcini — și mai mari, și mai complexe — ale construcției economice și ale activității ideologice, politice și culturale în anii actualului cincinal.în centrul dezbaterilor se află problemele dezvoltării economice a republicilor, regiunilor și orașelor și, în primul rînd, înfăptuirea sarcinilor principale puse în acest domeniu da partid — ridicarea eficienței producției, intensificarea ei în toate ramurile economiei naționale cu ajutorul creșterii mai rapide a productivității muncii, introducerii mai 
I largi a automatizării și meca- 
I nizării proceselor de producție, 
I a celor mai noi realizări ale științei 
I și tehnicii moderne. La conferința regională de partid din Lipețk, de 
I pildă, s-au subliniat importantele re- | zultate obținute prin aplicarea uneia | din cele mai avansate metode din | practica mondială — respectiv teh- 
j nologia modernă de turnare continuă 
I a oțelului. Tot aci s-a menționat■ că zilele trecute pe porțile fa- 
1 bricii de tractoare a ieșit cel de-al 
I 500 000-lea tractor. La conferința din 
I Minsk s-a arătat că producția fabri- 
I cii de autocamioane grele a crescut 
I de aproape trei ori, că autobascu- 
I lanta „Belaz-540", cu o capacitate de 
I încărcare de 27 de tone, aflată în 
I producția de serie, și-a cucerit pe ! merit un bun renume nu numai în■ U.R.S.S. ci și în numeroase alte țări 
a în care este exportată. La conferin- 
9 ța din Hakasia s-a arătat că în anii

menționat

ultimului cincinal producția industrială a acestei regiuni siberiene a crescut de 2,4 ori, iar productivitatea muncii — de peste două ori.Rapoartele și luările de cuvînt ale delegaților la conferințele ținute pînă acum au relevat numeroase exemple de acest fel. O mare atenție se acordă, totodată, în aceste dezbateri problemelor pregătirii și promovării cadrelor. Astfel, conferința din Vitebsk a apreciat că rezultatele bune obținute în această regiune atît în industrie cît și în agricultură se datorează în mare măsură ridicării nivelului muncii de cadre; în comitetele de partid, în organele de stat și economice din regiune au fost promovați sute de specialiști, de înaltă competență. Problema folosirii judicioase a cadrelor a fost abordată și la alte conferințe regionala și orășenești.în mod firesc, în regiuni cum Blnt Țelinograd, Tambov și altele, unde principala pondere în economie o are agricultura, conferințele de partid s-au ocupat cu prioritate de problemele actuale ale creșterii producției agricole și zootehnice. Regiunea Țelinograd din Kazahstan este una din principalele producătoare de cereale și de produse zootehnice a acestei republici. în noul cincinal, ea urmează să livreze anual statului 1 398 000 tone de cereale. Pentru a putea înfăptui această sarcină, s-a arătat la conferință, trebuie să fie sporită recolta la hectar cu cel puțin patru chintale prin introducerea asolamentelor, aplicarea întregului complex de măsuri de protecție a solului, folosireade semințe din soiuri superioa-_ _ In același timp, au subliniat unii vorbitori, vor trebui luatamăsuri și în direcția creării de condiții de muncă și de trai mai buna pentru mecanizatori. La conferința din Tambov s-a relevat că, în ultimii ani, în regiune s-a trecut la concentrarea și specializarea producției agricole. Au fost organizate mari crescătorii de vite și de porci, în care productivitatea muncii este mai ridicată, iar prețul de cost mai scăzut față de celelalte ferme din regiune.Congresele republicane, conferințele regionale și orășenești de partid examinează cu toată atenția și problemele activității ideologice, ale generalizării noilor forme ale muncii politice de masă apărute după Congresul al XXIII-lea al P.C.U.S., educării tineretului, perfecționării stilului și metodelor muncii de partid.Activitatea plină de însuflețire din preajma celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S. reflectă hotărîrea nestrămutată a oamenilor sovietici de a-și spori continuu eforturile creatoare pentru dezvoltarea continuă a patriei lor pe calea progresului, pentru edificarea comunismuluL

re.

Vineri, reprezentanții organizațiilor : de...ținereț care au .participat la. Congresul "Uniunii Tineretului Comunist au fost oaspeții municipiului Cluj. în cursul dimineții au vizitat noile cartiere Grigorescu și Gheor- gheni, zona industrială a orașului, Grădina botanică, muzeul de mineralogie și Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai". în sala senatului u- niversitar a avut loc o întilnire cu conducerea acestei vechi instituții de învățămînt superior, cu reprezentanți ai asociațiilor studenților. Profesorul univ. dr. docent Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei române, rectorul Universității, a făcut un istoric al dezvoltării învățămîntu- lui universitar clujean și a răspuns Ia numeroase întrebări puse de membrii diferitelor delegații. Președintele asociațiilor studenților pe Universitate, studentul Ionel Reghini, a dat oaspeților explicații privind participarea tineretului universitar la diverse activități sociale, didactice și științifice. Delegația tineretului cuba-

i

nez a oferit conducerii Universității un Steag, simbol al prieteniei ce leagă tineretul din cele două țări. Reprezentantul organizației de tineret F.D.J. din Berlinul occidental, Gerhard Seyfarth, a adus mulțumiri rectorului Universității clujene, conducerii asociațiilor studenților pentru ospitalitate și interesantele relatări.După vizita la Universitate, oaspeții au fost primiți la Consiliul popular municipal.La prînz, delegații au participat la o masă oferită in onoarea lor de primarul municipiului.
★Vineri, delegația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din Republica Populară Democrată Coreeană, condusă de Kim Zang Suk, vicepreședintă a Comitetului Central al U.T.M.S.C., a vizitat noul oraș Orșova, precum și alte localități situate în perimetrul viitorului lac de acumulare al Centralei hidroelectrice de la Porțile de Fier.

Cronica zilei
O delegație de juriști, condusă de Teodor Vasiliu, ministrul justiției, a plecat vineri dimineața spre Tunis, pentru a face o vizită in Republica Tunisiană, Ia invitația ministrului justiției din această țară.

★Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a Armatei populare naționale a Republicii Democrate Germane, la Casa Centrală a Armatei a avut loc, ' vineri, o adunare festivă la care au luat parte generali, ofițeri, maiștri

(Agerpres)

nergia izvoarelor

CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA DE LA AL. PINTEA

militari și subofițeri din garnizoana București. Au fost de față dr. Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București, precum și alți membri ai ambasadei. Adunarea a fost deschisă de general-lt. Constantin Popa, care a rostit un cuvînt de salut. Despre a 15-a aniversare a Armatei populare naționale a R.D. Germane a vorbit colonelul Horst Beutling, atașatul militar, aero și naval al R.D. Germane la București

FOTBAL

Țurneisl Petrolului 
în Algeria

,£V PRIMUL MECI, 3—0 CU 
J. S. KABYLIAALGER (prin telex). — Cu o oarecare întîrziere, fotbaliștii de la Petrolul Ploiești și-au început turneul în Algeria, susținînd la Tizi-Ouzou, capitala departamentului Kabylia, un meci amical cu J. S. Kabylla, clasată pe locul 9 în campionatul diviziei A, echipă din rîndul căreia fac parte și doi componenți ai naționalei Algeriei — Koufi și Mengueleti. Deși terenul pe care s-a jucat avea tăria cimentului, ploieștenii au reușit un joc foarte frumos, apreciat de public, care i-a răsplătit cu aplauze la scenă deschisă. Printre cele mai gustate faze a fost și cea care a dus la înscrierea ultimului gol — după ce a driblat toată apărarea, Grozea a driblat... de două ori portarul și apoi a introdus mingea în poartă. Primele goluri ale Petrolului le-au marcat Dincuță și Cotigă. Scor final deci 3—0, după ce la pauză rezultatul fusese alb (0—0).Sîmbătă, Petrolul susține un meci la Mostaganem, cu echipa locală ce poartă același nume. Turneul se va încheia probabil luni, la Alger, cu 

o formație încă nedesemnată.

In turneul de la Macon

(S.U.A.)

Năstase-Tiriac 7-6,6-1
Faza „optimilor" de finală ale turneului internațional de tenis pe teren acoperit de la Macon (Georgia) s-a soldat cu rezultate scontate, cei șapte „capi de serie" rămași in cursă, obținînd victorii relativ ușoare. Una din partide i-a opus pe jucătorii români Ilie Năstase și Ion Țiriac. A ciștigat Năstase cu 7—6, 6—1. Marele favorit al turneului, a- mericanul Graebner, învingătorul recentului turneu de la Salisbury, a în- tîmpinat o rezistență mai dîrză din partea spaniolului Gisbert, pe care l-a întrecut in trei seturi : 7—5, 4—6, 6—2. Și celălalt concurent spaniol, Orantes, a fost eliminat, cedind cu 4—6, 6—1, 5—7, în fața iugoslavului Franulovici. Orantes a fost cîștigă- torul turneului de la Macon în anul 1969. Se comportă bine la acest turneu jucătorii sud-americani. Brazilianul Edson Mandarino a dispus cu 6—3, 6—2 de cehoslovacul Jan Kukal, iar compatriotul său Thomas Koch l-a învins cu 5—7, 6—1, 6—4 peJimmy Connors (S.U.A.). Tenismanul chilian Jaime Fillol și-a adjudecat victoria cu 6—1, 6—3 în partida cu vest-germanul Ingo Buding.

(Agerpres)
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• Mihai Viteazul : PATRIA 
10; 15; 19,30.
• Ora scorpionului : LUMINA 
9,30; 12; 14,30; 17,30; 20,15.
• îngerii negri : FESTIVAL 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Incineratorul : CENTRAL 
9 15.
e Strada lăturalnică : CENTRAL
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Romeo și Julieta : CAPITOL — 
8,45; 11,45; 14,45; 18; 21.
0 Bătălia pentru Alger: FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
O Z : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30; 18;.
• Ambasador al Uniunii Sovie
tice : înfrățirea Intre po
poare — 20,15.
• Clanul sicilienilor : LUCEAFĂ
RUL — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, MODERN
— 8,30; 11; 13,30; 16^18,30; 21.
• Circ fără frontiere : TIMPURI 
NOI — 9,15—17,15 în continuare.
e Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 19; 20,45.
• Tripla verificare : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
A Diligenta — 9, Confidențe pe 
pernă — 10,30; 12,30; 14,30, Hanul 
melodiilor — 10,30; 18,45, Pămînt 
—21 • CINEMATECA (sala Union).
• Băieți buni, băieți răi : GRI- 
VIȚA - 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15:
20.30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Un italian în America : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. EXCELSIOR — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20.30, VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.
e Ultimul samurai : AURORA
9.30. 12; 15,15; 17,45; 20,15.

0 Pe luciul ghețel : DACIA
8,45—20,30 în continuare, MOȘILOR
— 15; 17; 19; 21.
0 B. D. intră în acțiune : 
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
0 Cinci pentru infern
— 9,15; 11,30; .13,45; 16; 1 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30 
20,30, FLAMURA — 9; 1 
16; 18,15; 20,30.
0 Semnale pe drum : 
GREȘUL — 15,30; 18; 20.
0 Cîntecele mării : BUCEGI — 
16; 18,15: 20,30.
0 Stăpîn pe situație : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
0 Vagabondul : PACEA — 9; 
12,30; 16; 19,30, RAHOVA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
0 Șarada : VIITORUL — 15; 17; 19. 
O Călătorie în jurul craniului 
meu : VIITORUL — 21.
0 Străinii : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
0 Ursul și păpușa: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, GIU- .
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30,
O Răzbunarea Sfîntulul : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
0 Genoveva do Brabant: MIORI
ȚA — 9—14,30 în continuare; 16,30; 
18,30; 20,■30, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
O Al grijă de Suzl : MUNCA — 
16; 18; 20.
0 Soarele vagabonzilor : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.
0 Comisarul X și „panterele al
bastre : — VITAN — 15,30; 18;
20,15.o Omul din Sierra: COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
0 Vara de altădată : LAROMET
— 15,30; 17,30; 19,30.

FE-

PRO-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea

Basarab. Solist: Sebastian Benda 
— 20.
• Opera Română : Tannbăuser 
19,30.
A Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
20; (sala Studio) ; Cui 1-e frică de 
Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul de comedie : Alcor șl 
Mona — 16,30; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Purl- 
cele în ureche — 16; Viraj peri
culos — 20.
• Teatrul Mic : Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 16; Zadarnice 
Jocuri de iubire — 20.
• Teatrul „C. X. Nottara" (sala 
Magheru) ; Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Schimbul
— premieră — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Sala Pala
tului) ; Nunta lui Figaro — 19,30.
• A.t.m. (la Ateneul Român 
sala Studio) • Premieră — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" ; 
moara din Insula piraților — 9,30; 
Eminescu șl Veronica — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Miui Coblul 
17; Nocturn III — 21,30; (sala 
str. Academiei) : Bandiții

. Kardemomme — 17.
• Teatrul evreiesc de stat: 
placul tuturor — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; DiavoluJ alb — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie' 
„Ion Vasilescu" : Fetele Dldlnei
— 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii
• Circul de stat • Internațional ’71
— 19,30.

Szentes este un mic dar cunoscut orășel din sud-estul Ungariei. Re- numele de care se bucură și l-a ciștigat doar de cîțiva ani, de cînd aici a luat ființă prima geotermică din Ungaria, neobișnuita întreprindere tează cu energie termică — transportată prin conducte direct de la izvoarele fierbinți ale pămîntului — spitalul cu pavilioanele balneare, sere, gospodării anexe precum și cite va cooperative agricole din împrejurimile orașului.Izvoarele geotermice constituie • însemnată bogăție naturală a Ungariei cunoscută, și intr-o mică măsură folosită, încă cu multe secole în urmă. La Budapesta funcționează și astăzi asemenea băi publice ce folosesc apa izvoarelor termale. Pe baza cercetărilor întreprinse în ultimii ani de către numeroși specialiști s-a stabilit că izvoare fierbinți se pot găsi pe aproape o jumătate din suprafața țării — peste 40 000 de kilometri pătrați.Condițiile naturale sînt deosebit de prielnice utilizării practice a e- nergiei geotermice : temperatura izvoarelor termale atinge 100 de grade Celsius la o adîncime de numai 1 800—2 000 de metri, în timp 
oa in alte țări această temperatură se constată doar la adînclmi de circa 3 000—4 000 de metri, ceea ce face ca folosirea să nu mai fie rentabilă.Pentru utilizarea acestei bogății, Comitetul de Stat pentru dezvoltarea tehnicii — în urma cercetărilor întreprinse timp de mai mulți ani de către specialiști din diferite institute științifice — a elaborat un larg plan de activitate. Se prevede astfel utilizarea practică a cel puțin 10—15 la sută din izvoarele fierbinți care există în adîncurile subsolului. ungar și care pot asigura un debit de aproape un miliard metri cubi de apă termală anual pe o perioadă de cel puțin cinci decenii, în ultimii ani au și fost date în exploatare 60 de asemenea izvoare geotermice, ele furnizînd peste 80 la sută din totalul energiei izvoarelor folosite în prezent. în continuare, programul prevede darea în exploatare a încă 200 de izvoare fierbinți (din cele peste 2 000 depistate), în acest scop investindu-se aproape 10 miliarde fofinți. Energia acestor izvoare va fi folosită pentru încălzirea unor cartiere de locuit, în agricultură, pentru tratamente

centralăAstăzi alimen-
balneologlce. De asemenea, prin folosirea izvoarelor fierbinți se prevede producerea energiei electrice, prelucrarea unor substanțe chimice etc.La Szeged, In sudul Ungariei, cu apa acestor izvoare vor fi încălzite peste o mie de apartamente. Rezultatele cercetărilor prealabile au demonstrat că acest sistem de încălzire funcționează ireproșabil. Deosebit de important este și faptul, demonstrat prin experiențe întreprinse în diferite localități, că utilizarea energiei geotermice la încălzirea cartierelor dezlocuit este cu 35—40 la sută mai ieftină decît în cazul folosirii cărbunilor. Rezultate și mai avantajoase se obțin prin u- tilizarea acestor resurse in agricultură. De pildă, în mai multe cooperative agricole din județele Cson- grad și Pecs, care folosesc energia izvoarelor fierbinți la încălzirea serelor și răsadnițelor de zarzavaturi, a fermelor de păsări și animale, a clădirilor auxiliare — s-a constatat că acest procedeu este mai ieftin cu 60—65 la sută decît prin folosirea cărbunelui. Ce e drept, introducerea energiei geotermice în diferite sectoare necesită cheltuieli inițiale suplimentare, dar experiența practică a demonstrat că aceste cheltuieli sînt recuperate în decursul unui singur an. Tocmai de aceea, după calculele și concluziile specialiștilor energia geotermică trebuie folosită în primul rînd in agricultură. In sprijinul extinderii acestei acțiuni au și fost elaborate modelele â cinci gospodării de cultivarea cîmpului șl creștere a animalelor, care să funcționeze pe baza folosirii energiei geotermice.Statistici oficiale arată că In prezent energia geotermică furnizează 1,2 la sută..........................................nergetice a rea primei perspectivă .giei geotermice, adică spre 1980, acest raport va fi de 4,5 la sută. Cifra este deosebit de semnificativă mai ales dacă se ia în considerare că în următorii 10 ani producția de energie va crește în ansamblu de peste două ori. Iată, așadar, încă o avuție naturală a Ungariei care, în procesul construcției socialiste, își găsește — prin inițiativa și priceperea oamenilor muncii — deplina valorificare.

din activul balanței e- Ungariei. După inchele- etape a programului de privind utilizarea ener- anul

Ședința Consiliului de Miniștri al R. P. UngareBUDAPESTA 26 (Agerpres). — La ședința R. P.M.T.I., format pe care vernului federal cehoslovac, mir Strougal, iar vicepremierul Ma- tyas Timar a prezentat un raport a- supra convorbirilor sale cu vicepreședintele Vecei Executive Federale 
a Iugoslaviei, Aleksandar Grlicikov.

Consiliului de Miniștri al Ungare, relatează agenția premierul Jeno Fock a in- despre convorbirile oficiale le-a avut cu președintele gu- Lubo-
Consiliul de Miniștri a luat, de asemenea, cunoștință de raportul ministrului de externe asupra consfătuirii de la București a miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Totodată, guvernul a dezbătut raportul ministrului comerțului exterior privind acordurile comerciale pe termen lung (1971—1975) cu țările socialiste, precum șl protocolurile comerciale pe 1971.



viața internațională
IntervenționîștiiLAOS

★

Înregistrează pierderi grele
încheierea convorbirilor

sovieto-finlandeze

© Forjele patriotice laoțiene au ocupat „Colina 31" © Un 
batalion inamic a fost nimicit © 0 altă bază saigoneză 

asediatăSAIGON 26 (Agerpres). — Trupele intervenționiste saigoneze au suferit vineri o nouă înfrîngere de mari proporții în cursul luptelor ce s-au dat în apropierea șoselei nr. 9 din sudul Laosului. Agenția Associated Press, citind surse ale comandamentului americano-saigonez, relatează că unități ale forțelor patriotice din Laos au ocupat „Colina 31" (456), importantă bază a parașutiști- lor saigonezi, unde un întreg batalion alcătuit din 450 de militari a 
fost nimicit. Forțele patriotice laoțiene asediază, de asemenea, o altă bază a intervenționiștilor, situată la o distanță de 10 km de cea care a fost ocupată, saigonezii suferind pierderi extrem de grele. Associated Press subliniază că „aceasta 
este a doua înfrîngere de mari proporții suferită de trupele saigoneze în decurs de o săptămină", după ce un batalion de elită a fost decimat duminica trecută. Corespondentul militar al agenției, William Barton, care urmărește desfășurarea luptelor, a relatat că unitățile saigoneze aflate pe „Colina 31“ au fost supuse unui asediu de o forță rar întîlnită din partea detașamentelor Pathet Lao. „Supraviețuitorii, relevă Barton, au fugit șl deși s-a reușit să se stabilească un contact prin radio cu ei, destinația lor nu a putut fi cunoscută".

Corespondenții de presă occidentali aflați atît în Laos, cît și la Saigon, vorbesc despre deruta în care se găsesc oficialitățile militare americane și saigoneze în urma puternicelor lovituri primite de trupele intervenționiste din partea forțelor patriotice laoțiene. Se recunoaște că, In ciuda sprijinului aerian masiv a- cordat de S.U.A., trupele saigoneze cunosc înfrîngere după înfrîngere.
★HANOI 26 (Agerpres). — După cum informează presa din Hanoi, Fam Van Dong, primul ministru al Republicii Democrate Vietnam, l-a primit pe Phau Phimphanchanh, membru al Comitetului Central al Frontului Patriotic din Laos, care i-a remis textul apelului din 16 februarie al președintelui C.C. al Neo Lao Haksat, Sufanuvong.Cu acest prilej, premierul R.D. Vietnam a declarat că, prelungind războiul In Vietnam, intensificînd acțiunile agresive împotriva Cambod- giei și extinzînd războiul asupra Laosului, Statele Unite au transformat aceste trei țări ale Indochinei Intr-un singur front. în fața actualei situații serioase, popoarele celor trei țări sînt hotărîte să-și consolideze solidaritatea, sprijinul și ajutorul reciproc, pentru a da agresorilor riposta cuvenită.

H

MOSCOVA 26 (Agerpres). — în ' cursul convorbirilor dintre Urho Kekkonen, președintele Finlandei, care a făcut o vizită neoficială in Uniunea Sovietică, și Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Ale- • xei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. s-a făcut un larg schimb de păreri în probleme ale dezvoltării relațiilor dintre cele două țări șl ale situației internaționale. în comunicatul de presă dat publicității la Moscova se subliniază că această întilinire, care

constituie o continuare a contactelor personale tradiționale dintre conducătorii Uniunii Sovietice și Finlandei, 
a fost utilă și a corespuns intereselor dezvoltării prieteniei, încrederii și colaborării multilaterale fructuoase dintre cele două țări, intereselor întăririi păcii și securității internaționale.Președintele Finlandei, Urho Kekkonen, și-a încheiat vizita neoficială la Moscova și a părăsit capitala sovietică, Indreptîndu-se pe calea aerului spre patrie.

Declarația M.A.E. al R.D. VietnamHANOI 26 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității la 26 februarie o declarație în care se arată că, de la Începutul acestui an, paralel cu intensificarea bombardamentelor asupra unor regiuni populate din Vietnamul de nord, S.U.A. au utilizat numeroase nave pentru noi acte ostile Împotriva R.D. Vietnam. Numeroase nave de război americane, care desfășoară activități zilnic* In Golful Tonkin, au

pătruns In apele teritoriale ale R.D. Vietnam în misiuni de recunoaștere și au încercuit, amenințat și deschis focul asupra unor ambarcațiuni nord- vietnameze, . ......vieți umane și de bunuri materiale. Ministerul Afacerilor Externe alR. D. Vietnam denunță și condamnă sever aceste planuri și acțiuni aleS. U.A. și cere în mod hotărît ca guvernul american să pună capăt definitiv oricărei încălcări a suveranității și securității R.D. Vietnam.

inor ambarcațiuni nord- provocînd , pierderi de

PROTESTE ÎMPOTRIVĂ
ESCALADĂRII AGRESIUNII

Mii de polițiști și soldați uruguayeni continuă cercetările pentru depistarea 
locului unde sînt sechestrați consilierul american Claude Fly și ambasado
rul britanic Geoffrey Jackson, răpiți de membri ai unei organizații ile
gale. Pînă în prezent nu s-au descoperit nici un fel de indicii. In fotografie : 

polițiă în timpul unei percheziționări

CU PRIVIRE LA EVENIMENTELE
DIN ORIENTUL APROPIAT

CAIRO. — Jean de Lipkowski, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al. Franței, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în R.A.U. La Cairo, de Lipkowski a avut convorbiri cu președintele R.A.U., Anwar Sadat, cu ministrul egiptean al afacerilor externe, Mahmud Riad, și cu ministrul informațiilor, Mohamed Fayek, consacrate unor aspecte ale cooperării franco-egiptene în diferite domenii, precum și unor probleme referitoare la situația din O- rientul Apropiat.
NEW YORK 26 (Agerpres). — La sediul Organizației Națiunilor Unite

BONN 26 (Agerpres). — Agențiile A.D.N. și D.P.A. au difuzat comunicatul cu privire la întîlnirea care a avut loc vineri, la Bonn, între Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri al Republicii Democrate Germane, și Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria federală a Republicii Federale a Germaniei. întîlnirea, la care Michael

Kohl și Egon Bahr au fost însoțiți de delegații, s-a desfășurat celaria federală a R.F.G. și șase ore și jumătate.S-a căzut de acord să se delegațiile Germane și Re-Germaniei la 8convorbirile dintre publici! Democrate publici! Federale a martie, la Berlim

la Can- a duratcontinueRe-

Răspunsul primarului Berlinului occidental

TOKIO 26 — Corespondentul Agerpres, Fi. Țuiu, transmite : Președintele C.C. al Partidului Comunist din Japonia, Kenji Miyamoto, a făcut corespondenților presei străine acreditați la Tokio o declarație în care s-a referit la unele probleme de politică internă și externă. El s-a ocupat pe larg de alegerile ce vor avea loc în curind pentru Camera Consilierilor, insistând asupra necesității constituirii frontului unit al tuturor forțelor progresiste din Japonia. Miyamoto a precizat că deja în zece regiuni au fost create fronturi comune cu Partidul Socialist Japonez și că se duc tratative în țării, atît la orășenesc.Abordînd vorbitorul a retragerii S.U.A. invadează Laosul, după Cam- bodgia. punînd în aplicare doctrina Nixon de a face pe asiatici să lupte împotriva asiaticilor. Aceasta nu este în nici un fel logica retragerii, ci o logică a agresiunii".Partidul Comunist din Japonia, a spus Kenji Miyamoto, „se pronunță de mult timp pentru restabilirea relațiilor diplomatice dintre Japonia și Republica Populară Chineză și pen tru soluționarea corectă a problem reprezentării Chinei populare lu O.N.U.".

alte 40 de regiuni ale nivel prefectural cît șisituația din Indochina, spus că, „sub pretextul treptate din Vietnam,

Expoziție la Praga

GUVERNUL R. 8. CEHOSLOVACE condamnă, intr-o declarație oficială, intervenția armată â Statelor Unite in Laos. In aceste zile, se spune în declarație, situația din Indochina se complică din nou In mod periculos. Aceasta provoacă neliniștea guvernului și poporului cehoslovac. Lărgirea acțiunilor agresive împotriva poporului laoțian reprezintă o încercare de a zădărnici rezolvarea pașnică a conflictului din Laos pe calea tratativelor dintre cele două părți laoțiene, pe baza propunerilor Frontului Patriotic Laoțian din martie 1970.

gul popor coreean denunță noile acțiuni de război ale S.U.A.
SECRETARIATUL FEDERAȚIEI 

SINDICALE MONDIALE a dat publicității o declarație în care condamnă noile bombardamente ale aviației S.U.A. asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam.

Conferința 
cvadri partită 

asupra problemei 
vietnamezenoile bombardamente ale

MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE AL R. P. D. COREENE a dat publicității o declarație in care apreciază că ultimele declarații de la Washington privind escaladarea războiului din Indochina și amenințările directe cu un atac împotriva R. D. Vietnam constituie o sfidare la adresa popoarelor iubitoare de pace, relatează agenția A.C.T.C.Guvernul R.P.D. Coreene și între-

Politica Statelor Unite In Indochina’ continuă să facă obiectul unor SEVERE CRITICI DIN PARTEA MEMBRILOR CONGRESULUI. Senatorul Hubert Humphrey, fost candidat din partea Partidului democrat la ultimele alegeri prezidențiale, a calificat sprijinul aerian și logistic dat de S.U.A. operațiunilor armatei saigoneze în Cambodgia și Laos drept „o agresiune" și a cerut retragerea acestui sprijin. Senatorii Walter Mondale și William Saxbe au introdus în Senat un proiect. de lege care prevede interzicerea oricărui sprijin unei eventuale invazii a trupelor saigoneze la nord de paralela 17.

PARIS 26 (Agerpres). — La Paris s-a desfășurat joi cea de-a 104-a ședință a Conferinței cvadripartite a- supra problemei vietnameze.Delegația R. D. Vietnam a difuzat participanților textul declarației Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam din 20 februarie. Reprezentanții delegației R.D.V. au subliniat că guvernul a- merican poartă întreaga răspundere pentru urmările acțiunilor lor aventuriste în Indochina.„Propunerile noastre, a declarat adjunctul șefului delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Tan Vien, jalonează drumul clar și precis al încetării războiului și al restabilirii păcii în Vietnamul de sud, atît în interesul poporului sud-vîet- uamez, cît și al celui american".

a avut loc joi o reuniune a reprezentanților U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței, consacrată examinării situației din Orientul Apropiat. Nu au fost date publicității amănunte pra convorbirilor. Următoarea niune va avea loc joia viitoare.
AMMAN. — Bahl Ladgham, ședințele Comitetului Superior Arab, însărcinat cu supravegherea aplicării acordurilor iordaniano-palestine- ne, va sosi în curind la Amman, pentru a pregăti un raport final a- supra misiunii organismului pe care îl conduce — a anunțat însărcinatul cu afaceri al Tunisiei în capitala iordaniană.
AMMAN — Congresul Național Palestinean va lua în dezbatere, în cadrul reuniunilor care vor avea loc începînd de sîmbătă, în capitala R.A.U., posibilitatea plasării tuturor organizațiilor palestinene sub conducerea unui comandament unic și problemele unificării tuturor organizațiilor palestinene — a anunțat vineri la Amman un purtător de cuvînt al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Congresul va trece, de asemenea, in revistă toate celelalte probleme referitoare la mișcarea palestineană de rezistență.

asu- reu-
pre-

BERLINUL OCCIDENTAL 26 (A- gerpres). — Primarul Berlinului occidental, Klaus Schfitz, a răspuns vineri la scrisoarea adresată de președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Willi Stoph, privind inițierea unor tratative între guvernul R.D.G. și Senatul Berlinului occidental în legătură cu vizitele cetățenilor vest-berlinezi în R. D. Germană, inclusiv în capitala acesteia. Klaus Schutz declară că, „In limitei* competențelor sale și cu asentimentul celor trei puteri occidentale, Senatul Berlinului occidental este dispus să înceapă negocieri" asupra problemei respective. „Aceste negocieri, se spune în răspunsul lui Klaus Schfitz, pot, în interesul comun și ținind cont de situația generală, să înceapă din momentul cînd tratativele dintre cele patru puteri, asupra cărora nu se poate anticipa, vor atinge o etapă adecvată".Primarul Berlinului occidental « propus, totodată, ea șefii de Cabinete ai celor două părți să se întilnească, cît mai curind posibil, „pentru a discuta detaliile acestei probleme și începerea negocierilor". „Sînt convins

— a conchis el — că, într-o atmosferă de bunăvoință mutuală, va putea fi găsită o reglementare, care va servi interesul cetățenilor noștri, permițînd astfel să se înlăture tensiunile existente și servind cauza păcii".
PRECIZĂRILE

LUI G DANELIUSDupă cum transmite agenția A.D.N., președintele Partidului Socialist Unit al Berlinului occidental, Gerhard Da- nelius, a declarat la o adunare a partidului că salută „noul pas făcut de guvernul R. D. Germane în ce privește inițierea unor tratative Intre Senatul Berlinului occidental și R. D. Germană privind vizitele vest-berli- nezilor în R.D.G.". El a subliniat, totodată, că scrisoarea președintelui Consiliului de Miniștri, Willi Stoph, se bucură de aprobare, „deoarece ea este in Interesul cerințelor și necesităților cetățenilor Berlinului occidental" și facilitează „normalizarea relațiilor dintre Berlinul occidental și R. D. Germană".

„50 de ani de existență
a P.C. din Cehoslovacia”

PRAGA. 26 — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite: Vi
neri a avut loc la Praga inaugurarea 
expoziției „50 de ani de existență a 
P.C. din Cehoslovacia". La inaugu
rare au participat conducătorii da 
partid și de stat cehoslovaci, in frun
te cu Gustav Husak, Ludvik Svoboda 
ți Lubomir Strougal. Expoziția, in
stalată pe o suprafață de 2 000 mp, 
prezintă vizitatorilor bogata istorie 
a P.C. din Cehoslovacia, din perioa
da primei Republici Cehoslovaca 
pînă în etapa actuală de construire 
a socialismului. Sint expuse peste 
2 000 de materiale documentare, din
tre care multe sint prezentate pen
tru prima oară publicului larg. In 
timpul cit expoziția va fi deschisă, 
vizitatorii vor avea prilejul să urmă
rească programe culturale inspirata 
din lupta și activitatea Partidului Co
munist din Cehoslovacia în cei 50 de 
ani de existență.
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Cazw/ „Rolls Royce
șl economia britanică

Furtuna stîrnltă recent de fa
limentul firmei „Rolls Royce" a 
pus și mai clar în,lumină o serie 
de dificultăți pe care le parcurge 

• in prezent economia britanică. 
Folosind o metaforă, un ziar lon
donez afirma că dacă intr-o pi
cătură de rouă se poate vedea 
întreaga boltă a cerului, cazul 
„Rolls Royce" oglindește situația 
din întreaga economie britanică. 
Acest faliment, scrie ziarul 
„SUN", înseamnă în primul rind 
soarta a citorva zeci de mii de 
muncitori dintr-o serie de în
treprinderi ale firmei, munci
tori cu înaltă calificare, care 
urmează să rămină pe dru
muri. Fenomenul este pe punc
tul de a căpăta proporții, de
oarece nenumărate firme 
mai mari sau mai ■ mici depen
dente de „Rolls Royce" sint în 
situația de a-i împărtăși desti
nul. Nu de mult s-a anunțat că 
întreprinderile din Birmingham, 
Liverpool și Burnley ale compa
niei Joseph Lukas, specializate în 
instalații electrice, au fost nevoite 
să reducă săptămîna de lucru 
pentru 8 000 salariați la numai 
3 zile, bineînțeles, cu reducerea 
substanțială a salariilor. „Dacă nimic nu se va schimba, scrie 
ziarul „GUARDIAN", 1971 va fi un an de grea încercare pentru întreaga economie".

Tonul unor asemenea consta
tări pesimiste este întreținut de 
majoritatea presei, de posturile 
de radio și televiziune. Potrivit 
aprecierilor generale ale specia
liștilor, economia Angliei prezin
tă în etapa actuală o sbrie de 
trăsături alarmante : instabilita
te, dublată de fenomene inflațio
niste, o continuă creștere a pre
țurilor și a șomajului, un ritm 
foarte lent de înaintare.

Instabilitatea economică îș! gă
sește o puternică reflectare pe 
plan social, determinînd recru
descența mișcării greviste, â con
flictelor de muncă sub diversele 
lor forme de manifestare. După 
îndelungata grevă a celor 200 000

salariați de la P.T.T., 46 000
muncitori ai companiei „Ford" 
au încrucișat brațele, paralizind 
întreaga producție; al doilea 
mare sindicat din Anglia, Amal
gamated Union of Engineering 
Workers, cu peste un milion de 
membri, a hotărît să declanșeze 
mai multe greve de cite 24 ore 
împotriva proiectului guverna
mental de modificare a legislației 
sindicale. Acestea vor fi „cele mai mari greve politice de la greva generală din 1926“ — scrie 
ziarul „TIMES". Asupra ace
luiași proiect guvernamental în 
Camera Comunelor au loc dez
bateri furtunoase.

Este lesne de înțeles cît de 
gravă a fost situația dacă gu
vernul conservator a fost nevoit 
să recurgă la naționalizarea întreprinderilor constructoare de 
motoare de avioane ale firmei 
„Rolls Royce" intr-un moment 

■ cind de fapt intenționa să scoată 
de sub controlul statului și să
redea „inițiativei particulare" o 
serie de industrii naționalizate 
anterior. Chiar și în sferele pa
tronatului „lecțiile tragediei lui

Rolls Royce" sint văzute oarecum 
diferit. In general, unora le este 
greu să-și închipuie cum va pro
ceda in viitor guvernul in poli
tica sa de denaționalizare.

După cum subliniază ziarul 
„SCOTSMAN", problema care se 
pune cu deosebită acuitate este „cum să se restabilească peste hotare încrederea în industria britanică". Majoritatea comenta
torilor de presă consideră că tre
buie salvat contractul cu firma 
americană Lockheed (contract 
care de altfel a declanșat criza 
lui „Rolls Royce"), bineînțeles 
in condiții financiare favorabile. 
Prin aceasta s-ar risipi acele 
zvonuri că falimentul firmei 
„Rolls Royce" a fost provocat de 
incapacitatea ' industriei engleze 
de a construi motoarele R.B.-211 
prevăzute, in contract. Este tot 
mai răspîndită insă părerea că 
dificultățile economiei britanice 
au cauze adinei, iar cazul „Rolls 
Royce" nu a făcut decit să le 
evidențieze în toată amploarea 
lor.

din ziarul

„Daily Mail

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la 
VienU, Dumitru Aninoiu, a fost primit vineri de ministrul afacerilor externe al Austriei, Rudolf Kirch- schlaeger. în timpul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate unele aspecte ale securității europene, precum și probleme ale relațiilor româno- austriece.

Delegația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, condusă de sil Bilak, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, care, face o vizită în R.A.U., a fost primită de Aii Sabri, vicepreședinte al R.A.U., membru al Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe, precum și de Labib Shukeiri, membru al Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe, președintele Adunării Naționale a R.A.U.

Tratative sovieto-vest- 
germime în Y^ecea încheierii unui acord comercial și economic pe termen lung au început la Bonn, informează agenția T.A.S.S.

Președintele Georges 
Pompidou 1-8 numit pe Pierra Messmer în funcția de ministru da stat însărcinat cu problemele departamentelor și teritoriilor de peste mări.

Documentul privind ade
rarea statului Vatican la 
Tratatul de neproliierare a 
armelor nucleare 8 fost re~ mis, la Moscova, spre păstrare de Agostino Casaroli, secretarul Consiliului Vaticanului pentru problemele publice ale bisericii. Documentul a fost primit de Semion Kozîrev. adjunct al ministrului afacerilor externe, al U.R.S.S., în numele guvernului Uniunii Sovietice, unul din depozitarii tratatului.

Cosmos-397",Iansat 3oi inUniunea Sovietică, s-a plasat pe o

orbită avînd apogeul la 2 317 kilometri, perigeul La 593 kilometri și o Înclinație de 65,8 grade, informează agenția TASS. De asemenea, vineri 
a fost lansat „Cosmos-398“. Sateliții efectuează explorări In spațiul cosmic, potrivit programului anunțat

Demisia guvernului R.A.
Yemen» Pcirnu^ ministru al Republicii Arabe Yemen (R.A.Y.), Mohsen El Aini, a prezentat vineri președintelui Consiliului Prezidențial al țării, Abdul Rahman Iriani, demisia guvernului său. Consiliul Prezidențial a acceptat demisia cabinetului Aini și a cerut foștilor miniștri să-și îndeplinească în continuare misiunea pînă la desemnarea de către corpul electoral a Consiliului consultativ ye- menit. Alegerile, primele din Yemen de la proclamarea independenței a- cestei țări, vor începe la 27 februarie și vor dura 20 de zile.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la 
Roma, Iao°b Ionașcu, s-a întîlnit cu deputați și senatori italieni, membri ai grupului parlamentar de prietenie Italia-România. La intîlnire au fost evocate rolul parlamentarilor în dezvoltarea colaborării multilaterale și prieteniei dintre popoarele italian și român, precum și contribuția pe care ei o pot aduce la consolidarea păcii și securității în Europa.

Conferința Consiliului 
Ministerial al Organizației 
Unității Africane <°-u-A->

început vineri lucrările la Addis Abeba, în prezența miniștrilor de externe ai țărilor membre. La lucrări iau parte și reprezentanți ai mișcărilor de eliberare națională din colonii. Participanții vor dezbate o serie de aspecte ale relațiilor dintre statele africane, probleme referitoare la mișcarea de eliberare națională din Africa, precum și hotărîrea guvernului Marii Britanii de a relua livrările de armament către regimul rasist din Republica Sud-Afrlcană.Valentina Nikolaeva Tereșko- 
va, prima femeie-cosmonaut din 
lume, care face o vizită in 
Cehoslovacia, a fost primită ’ j; 
președintele Republicii, Ludi , '■ 
Svoboda.

Ministrul apărării dl Re
publicii Democratice Popu
lare a Yemenului 8 declarat că „forțele guvernamentale au lichidat grupurile de mercenari care s-au infiltrat, începînd de sîmbăta trecută, în regiunile Dathina și Awzali". După cum s-a anunțat, cabinetul sud-ye- menit s-a întrunit pentru a examina situația în urma acestor atacuri ale mercenarilor sprijiniți de unele cercuri din străinătate.

0 notă în legătură cu mă
surile guvernului aigerian 
privind naționalizarea par
țială a societăților petrolie
re franceze ce actionează în Algeria a fost remisă, în numele guvernului .francez de către Hervă Alphand, ambasador, secretar-gene- ral la Ministerul Afacerilor Externe al Franței, ambasadorului Algeriei la Paris, Mohamed Bedjaoui. Guvernul francez — .se arată în notă — consideră aceste hotărîri ca avînd „un caracter unilateral". EI constată că hotărîrile respective „privesc probleme care constituie unul din principalele subiecte ale negocierilor in curs intre cele două ■ guverne".

Salvador Allende, președintele Republicii Chile,8 avut o Intîlnire cu reprezentanți 'ai Consiliului Național Țărănesc, la care au participat miniștrii agriculturii și afacerilor interne, reprezentanți ai Corporației pentru reforma agrară și ai Institutului de dezvoltare a agriculturii. Au fost examinate probleme privind aplicarea transformărilor social-economice in mediul rural. Pe de altă pacte, statul chilian a preluat pachetul principal de acțiuni al companiei nord-americane „R.C.A.". în urma acestei acțiuni s-a creat o nouă intreprindere denumită „Industria radioului și televiziunii", care va deveni baza industriei electronice naționale din Chile.

r-
î 
ț
î 
î
î 
î 
î 
J 
î
î 
I 
I
I
I

• î 
î 
I
I
I
I 
ț
î
I 
ț 
I
I 
I
I 
I L

JJSăptămînalul vest- german de mare tiraj „Der Spiegel" va avea, se pare, începînd din toamna acestui ah, un... „frate vitreg". Denumită provizoriu „Contra-Spiegei" — titulatură cît se poate de indicată ținînd ma de intențiile — noua publicație creația unor mari me industriale
sea- sale este fir- dinR.F.G., care au pornit o campanie de sabotare împotriva combativului magazin politic hamburghez, cunoscut pentru pozițiile lui critice față de anumite aspecte politico-econo- mice vest-germane.Motivul imediat care a declanșat această o- fensivă îl constituie o recentă anchetă a „Spiegel“-ului în care sînt dezvăluite diversele mașinații, aparent legale, cu ajutorul cărora numeroase firme industriale din Germania occidentală se eschivează de la plata unor mari obligații fiscale către stat, însu- mînd anual peste un miliard de mărci.Societățile vizate au reacționat prompt, coalizîndu-se într-o acțiune menită să ■ pedepsească aspru această „îndrăzneală". Au strîns fonduri — 100milioane de mărci — au găsit omul potrivit — în persoana fostului redactor-șef al

Șl „CONTRA-SPIEGEL“„Spiegel“-ului, Klaus Jacoby, îndepărtat din funcție cu doi ani în urmă tocmai pentru legăturile sale cu cercurile de afaceri — și au hotărît crearea „Contra-Spiegel“-ului, cu scopul precis de a concura și, implicit, îngreuna existența incomodului adversar.După cum remarcă presa vest-germană, ,.Spiegel" și directorul său, Rudolf Augstein, nu sînt pentru prima dată ținta atacurilor din partea unor influente cercuri financiare, care și-au văzut diferite mașinații demascate în coloanele revistei.Este încă vie In memoria tuturor așa-nu- mita „afacere Spiegel" declanșată, de Franz- Josef Strauss, pe a- tunci ministru al apărării în guvernul federal. Acesta a ordonat poliției ocuparea redacției sub învinuirea de a fi dezvăluit secrete de stat. Motivul real l-a constituit, însă, un articol din ..Spiegel" în care Strauss era acuzat de a fi a- cordat — abuzînd de funcț'ia lui politică — comenzi militare unor întreprinderi în a căror prosperitate era direct interesat. După cum se știe, în urma acestei confruntări, ministrul apărării a

fost nevoit să demisioneze.Va găsi Augstein o ieșire și din actuala situație ? — se întreabă comentatorii presei occidentale. împrejurările nu îi sînt nefavorabile. în ciuda atu- urilor financiare de care dispune, Jacoby are de trecut dificilul examen al alcătuirii unui colectiv redacțional valoros, capabil să scoată o revistă competitivă. Pentru a preveni acțiunile de racolai la care ar putea recurge Jacoby, „Spiegel" a luat o serie de măsuri de apărare, între care și prelungirea contractelor numeroșilor săi colaboratori. Amenințătoare, deocamdată, se prezintă doar perspectiva unui atac masiv al „Contra- Spiegel“-ului în sectorul reclamei, unde pierderea unor comenzi publicitare ar putea crea serioase perturbări bugetare revistei lui Augstein. Evoluția lucrurilor este urmărită cu interes de opinia publică vest-germană, care vede în ea reflexul unei înfruntări mult mai ample între forțele deschise înnoirilor, pe de o parte, și cele care se situează pe vechile și discreditatele poziții ale conservatorismului, pe de alta.
k. SCHNEIDER
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