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PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA AGROTEHNICII SFECLEI
Pe șantierul hidrocentralei de

Șl PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIEI DE PRELUCRARE
la Porțile de Fier s-a înregistrat 
recent un nou succes In finali
zarea acestui important obiectiv 
energetic : pe toată întinderea

Producția de zahăr
poate fi simțitor sporită

Mulți ani nu a existat o corelare z perfectă între agricultură care asigură . legumele, fructele, strugurii, sfecla de zahăr, floarea-soarelui, laptele, carnea și industria alimentară care transformă aceste materii prime în produse finite. Prin organizarea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor se îmbină în mod armonios activitatea de producție în agricultură cu cea de industrializare a produselor agroalimentare. Centrala pentru organizarea producției și industrializării sfeclei de zahăr, recent înființată, împreună cu fabri-, cile subordonate, răspunde atît de organizarea producției de sfeclă, cit și de prelucrarea acesteia, asigurîndu-se ' astfel un proces de producție integrat / și o răspundere unică pentru îndeplinirea planului. Una din acțiunile întreprinse de minister, în acest cadru organizatoric nou, a constituit-o consfătuirea care a avut loc recent la Tg. Mureș, în care au fost analizate atît rezultatele obținute în anii cincinalului încheiat în ce privește cultură sfeclei și a producției de zahăr, cît și sarcinile pe anul 1971 și în acest cincinal.Tn ultimii ani suprafața cultivată cu sfeclă de^ahăr, cit și recolta medie la hectar au crescut. Au fost construite noi fabrici de prelucrare și au fost modernizate cele vechi. Ca urmare,, producția de zahăr a sporit, iar consumul mediu din producția internă pe locuitor a ajuns la 20 kg anual, față de 10 kg în 1959. Ținîndu-se seama de condițiile favorabile și de posibilitățile de care dispune tara noastră.' cantitatea de zahăt obținută ar putea fi mult mai mare. însă recoltele medii la hectar, cît și randamentele în fabricație sînt nesatisfăcătoare. Creșterea recoltelor medii Ia hectar Ia nivelul țărilor cil experiență în acest domeniu și sporirea procentului de extracție ar putea duce, fără investiții suplimentare. Ia dublarea producției de zahăr. Aceste probleme fiind discutate sub toate aspectele în cadrul consfătuirii-au permis să se tragă unele concluzii deosebit de interesante.Țara noastră are condiții naturale deosebit de favorabile pentru cultura sfeclei de zahăr. De altfel. în multe cooperative agricole se obțin frecvent recolte de 35 000—40 000 kg la hectar și 60 000—90 000 kg în condiții de irigare. Tov. Toma Cardoș, inginer-șef Ia cooperativa agricolă din Cristian, județul Brașov, arăta că, în ultimii ani producția de sfeclă a fost de 33 000 kg la hectar, iar în 1968 a ajuns și la 51 000. Dar și aceste recolte s-au

realizat în condițiile aplicării „nu a ceea ce știm, ci a ceea ce am putea aplica" — după cum spunea inginerul de la Cristian.Și alte unități agricole au asemenea rezultate bune. Preocuparea pentru a obține recolte mari la această cultură este explicabilă deoarece la o producție de 30 000 kg rădăcini de sfeclă de zahăr la hectar, cooperativa agricolă primește 10 000 lei, precum și 120 kg zahăr în mod gratuit. Dar se obțin, în același timp, '20 tone co- lete și frunze, 25 tone borhot, și .450 tone de melasă, reafizîndu-se în final 45 tone furaje de bună calitate. Iată de ce obținerea unor rezultate bune la această cultură condiționează dezvoltarea zootehniei.Dar rezultatele menționate trastează puternic cu recoltarealizată pe ansamblul țării care ajuns anul trecut la numai 18 600 kg la hectar. „Recordul" a fost atins 1966 cînd recolta a,atins 23 400 kg la hectar. Producția medie este trasă foarte mult în jos de rezultatele nesatisfăcătoare ale multor cooperative agricole. Cauza este, în general, cunoscută : agrotehnica aplicată nu corespunde cerințelor acestei plante, problemă pe care participant! i la consfătuire au discutat-o pe larg. Cantitățile de îngrășăminte chimice sînt insuficiente, dar și aplicarea lor se face în mod neștiințific, „oarbă" cum se arăta în consfătuire, adică nu are la bază analiza solului în elemente fertilizante. Este necesar ca laboratoarele agrochimice să execute cartarea solului, deoarece numai apli? cindu-s'e doze optime de'-ingrășămin- " te se pot obține producții mari rădăcini cu un conținut ridicat zahăr.

Influențează mult și sămînța folosită. Este adevărat că, în ultimii ani, amelioratorii au reușit să creeze două soiuri mari productive de sfeclă de zahăr care au fost generalizate în cultură : R. Poly 1 și R. Poly 7. Tov. Zenovie Stănescu, de la Institutul de cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr Brașov, sublinia că aceste soiuri au în jur de 18 la sută zahăr și posedă însușirea de a da producții de 35—55 tone la hectar, jar în condiții de irigare — 60—95 tone. Dar participanții la consfătuire au arătat că soiurile amintite nu corespund întru totul, deoarece conținutul de zahăr în rădăcini -este foar- ■ te variabil, în funcție de perioada de recoltare. Iată de ce se cer soiuri ide sfeclă care să ajungă la un conținut ridicat de zahăr încă în luna august. Paralel. trebuie tăcute mai multe eforturi pentru înmulțirea semințelor de sfeclă de za- . hăr în unități agricole specializate, activitate care a foarte rentabilă.Brașov a asigurat tru 5.000 ha, dar înmulțirea ei pentru a se sămînță originală decît pentru 2 000 ha. Centrala organizării și industrializării sfeclei de zahăr, împreună cu direcțiile generale agricole județene, trebuie să rezolve urgent această problemă.Neajunsurile care au existat în ce. privește'--lucrările de întreținere a șfeclei și urmările negative asupra
Ion HERȚEG

(Continuare in pag. a VII-a)

Combinatul siderurgic în Editura politică a apărut

din Reșița intr-un amplu

proceșREȘIȚA (Corespondentul „Scînteii" Flo- rea Ciobanu).— Combinatul siderurgic din. Reșița, care va împlini în curînd 200 de existență, într-un amplu de dezvoltare dernizare. Pînă în prezent, au fost reconstruite, modernizate și organizate, într-un nou flux tehnologic. aproape toate halele de producție. De curînd s-a trecut la o nouă etapă, aceea a înlocuirii utilajelor și agregatelor existente cu altele moderne mare productivi-

de ani se află proces și mo-

de modernharedecît Prin fune- totală
ori mai mare vechiul cuptor, punerea lui în țiune, producțiade oțel a combinatului va crește cu circa 80 000 tone, iar prețul de cost al unei tone de oțel va fi cu 80 Iei mâi mic. Acesta este al treilea cuptor reși- țean de 250 tone și va fi în întregime opera industriei din județ, la construcția lui partici- pînd întreprinderea de construcții și montaj metalurgică și uzina constructoare de mașini din Reșița, precum Și strucții mașini Bocșa,.. Tot în .acest, an, în cadrul secției de lami- un depozit noare. va începe re- de cărbune și cocs, un

uzina de con- metalice și agricole din

cuirea majorității utilajelor existente. Reconstrucția laminoare- lor vizează, în primul rînd, mărirea producției de oțeluri aliate și carbon calitate. Se astfel un 33 000.tone aliate, iar totală de combinatului va fi mai mare ■ cu 23 000 tone pe an.Printre celelalte biective prevăzute să se construiască pînă‘ la sfîrșitul anului 1971 se mâi află o carieră de calcar, un nou atelier de apretare a materialului mărunt de cale ferată, cu o capacitate anuală de 44 000 tone, tampon

de va obține spor de de oțeluri producția laminate a

Primul obiectiv al a- cestei etape îl constituie noul cuptor Siemens Martin, a cărui; construcție a început de. CȘr.înd. p.L,,vă-^yeas ..construcția liniilor mij- depou pentru'.locomoti- o capacitate de două locie și fină, prin înlo-

MASA ROTUNDA A

vele Diesel și altele.
B S I! 0 R H

SCINTEIl

NțOLÂE CEAUSESCU
Cuvîntare la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor

din întreprinderile agricole de stat

25 februarie 1971

GHEORGHIEN!

Noi fabrici in construcție
9lioane mp țesături tehnice. în același perimetru industrial este in construcție , și o fabrică de mobilă, care va produce 22 000 garnituri de mobilă pe an.în cele două noi unități industriale din județ vor lucra peste 2 000 de salariați din localitate și din împrejurimi.

Tn noua zonă industrială a orașului Gheorghieni. din județul Harghita, a început construcția unei fabrici de stofe de mobilă și țesături tehnice; Fabrica este prevăzută să intre parțial în funcțiune la jumătatea anului viitor. în faza finală ea va produce 2 milioane mp stofe de mobilă, precum și 7,3 mi-
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ÎȘI REÎNCEPE

CÎNTEC11L
Azi începe a patra ediție a 

concursului și festivalului „Cer
bul de aur".

O manifestare ce nu mai are 
nevoie de recomandări. O mani
festare tinerească, optimistă, in 
slujba ciutului, a tinereții cin- 
tecului, a prieteniei și schimbu
lui internațional de valori spi
rituale.

Vor urca podiumul concursu
lui tineri din multe țări ale 
continentului..'. Nu vor incerca 
bucuria primelor aplauze ; sint 
cunoscuți în țara lor; aici la 
Brașov insă exigența muzicie
nilor care-i apreciază, imaginea 
„Cerbului" contopită cu gindul 
consacrării,- le dau emoția ma
rilor examene, a marilor sărbă
tori. Au învățat și vor învăța 
cîntece românești, vor învăța 
de la mari cintăreți ai timpului 
— personalități marcante.

Menestreli de pretutindeni vor 
aduce cintece de pretutindeni, 
le vor alătura, le vor da viață, 
vor asculta și vor compara.

Se știe că fiecare competiție 
internațională are un specific al 
ei. Trei ediții, consecvent, cu 
argumentul recitalurilor unor 
stele ale muzicii ușoare, „Cerbul de Aur" a pledat pentru arta 
pe care timpul nu o alterează, 
pentru arta in care poezia și 
melosul îmbrățișează ritmul.

Un festival al'cîntecului, pen
tru care recomandările nu mai 
sint necesare.

Dorim ca muzica românească 
să-si confirme o dată mai mult 
valoarea.

Dorim succes reprezentante
lor noastre.

Dorim ca sărbătoarea tinereții 
și a muzicii ușoare să aibă va
loarea faptului de cultură.

Astă seară, primul gong !
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Este un adevăr istoric că Partidul Comunist Român, continuatorul celor mai bune tradiții ale luptei de veacuri a poporului român pentru eliberarea socială și națională, a crescut din trunchiul vechii noastre mișcări muncitorești și socialiste, preluînd tot ce era mai înaintat, mai valoros în experiența și tradițiile revoluționare ale acesteia. Crearea P.C.R. nu a reprezentat însă doar o amplă continuare a acestei mișcări, ci o transformare a ei calitativă, ridicarea pe o treaptă superioară de dezvoltare, ca rezultat al însușirii trăsăturilor proprii partidului de tip
nou, marxist-Ieninist al clasei muncitoare. Tocmai prin aceasta, constituirea P.C.R. a însemnat un moment de cotitură în istoria proletariatului român. în viața întregului nostru popor.Acesta este subiectul mesei noastre rotunde, la care am invitat să-și spună cuvîntul cercetători științifici din domeniul istorici, precum și vechi militanți ai partidului, care au trăit acei ani furtunoși de mari bătălii sociale și confruntări de idei, în focul cărora s-a plămădit, acum O jumătate de veac, partidul comunist.

LEGATARUL UNEI

VALOROASE

MOȘTENIRI

REDACȚIA : 
tn. preajma Con
gresului de con
stituire a Parti
dului Comunist 
Român, mișcarea 
muncitorească din 
România
lase trei pătrimi 
de veac < 
tenfă, de

acuma-

de exis- 
; luptă, 

gindire ș: acțiune. Ce considerați 
esențial in această evoluție, privită in 
perspectiva cotiturii pe care crearea 
P.C.R. a produs-o in dezvoltarea miș
cării noastre muncitorești ’

D. Hurezeanu : Mi se pare că retrospectiva nu are de fel, în acest context, doar un rol evocativ, cele- brativ, ci, dimpotrivă, un rol funcțional. Practic, ea răspunde necesității profunde de a privi istoria partidului în ansamblul istoriei patriei și a mișcării muncitorești, ca parte integrantă, dar distinct structurată, de a o considera in legătură indisolubilă cu întreaga dezvoltare e- conomică, politică, socială a țării. Ce rezultă din această retrospectivă ?în primul rînd faptul că din a doua jumătate a veacului trecut, întîlnim în România un proletariat care, deși restrins numericește, se manifestă viguros în viața socială, ajunge rapid la un grad ridicat de organizare profesională și politică, avîn- du-și încă din 1893 propriul său partid politic — Partidul social-de-. mocrat al muncitorilor din România. Gîndiți-vă că deși în alte țări, cu o îndelungată dezvoltare a relațiilor capitaliste, proletariatul cunoscuse o mult mai amplă evoluție, trecerea mișcării muncitorești pe pozițiile marxismului a avut loc în țara noastră aproape sincronic cu aceste țări ; în Franța, Jules Guesde și Paul Lafargue elaborează programul viitorului partid marxist al pro-

letariatului în 1880 ; în Rusia, grupul Eliberarea muncii - se încheagă în 1883 etc. După vremelnica dezorganizare a partidului ..muncitoresc in 1899. asistăm la începutul secolului al XX-lea, la o. relansare a mișcării, caracterizată prin aspecte noi în raport cu perioada precedentă : asigurarea unei linii militante, de clasă, sporirea combativității, grija pentru întărirea coeziunii organizatorice. Și trebuie spus că examenul fidelității față de marile idealuri ale clasei muncitoare a fost susținut și trecut cu bine de mișcarea noastră muncitorească. în epoca atît de frămîntată 
a războaielor balcanice și a primu-

LECȚIA

V

ționalizărl a căror e- ficiență economică vădește grija autorilor pentru continua sporire a avuției naționale. Alții activează pe băncile facultăților în cercuri științifice ale căror roade au început deja să Studenți care nesc simpatia fesorilor prin resul pe care îl festă pentru autentică, pentru nomenul complex și indicibil al cunoașterii, pentru fructele de. esențe miraculoase ale' acesteia.

a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din februarie a.c. a conferit acestui adevăr valoare de lege. Așadar, vom învăța continuu. Se va speria cineva de o atare perspectivă ? Personal, nu pot crede într-un răspuns afirmativ. Logica dezvoltării societății, logica istoriei umanității s-ar opune unui răspuns afirmativ.Pentru noi, pentru națiunea română verbul a învăța va depăși sensul său strict gramatical. El devine un verb-emblemă, un verb esențial, o autentică cheie de boltă a uriașului edificiu pe care îl înalță patria prin efortul său ' colectiv. Sint convins că tot atît de puternic au fost receptate și în rîndu- rile celorlalte generații de. constructori de frumuseți și sublim din România, hotărîrile ce consacră un climat de noblețe u- mană — climatul perfecționării. Am preferat însă să fac aceste confesiuni în numele tinerilor. In numele unor tineri care, după cum spuneam înainte, pășesc în viață cu sentimentul responsabilității pe care o simt fată de epoca în care trăiesc. Invățînd mereu. luminați de un străvechi ideal umanist al lumii și al acestei părți de pămînt de la Carpați și de la Dunăre. ei își vor onora la un mod superior obligațiile, reale pe care le au față de e- pocă. în această nerație se-poate avea toată . încrederea, se va înrola . în marele detașament al muncii constructive, al constructorilor mului din parte, toate țării. Pasul suna mereu pe platformele nenu-

Gîndurile de față mi-au fost inspirate de ideile cuprinse. în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Congresul U.T.C., idei în care și-au aflat o continuitate organică hotărîrile ultimei plenare a C.C. al partidului.Fac parte dintr-o generație privilegiată. Declar aceasta cu mîn- drie și .cu întreaga responsabilitate pe care o reclamă o atare afirmație. Fac. deci, Darte di.ntr-o genera- țies născută în anii de după insurecție. Marile evenimente ale istoriei contemporane a României au coincis adeseori cu etaoe diverse ale formării și dezvoltării acestei generații. între două congrese ale partidului ea'ieșea din adolescentă și îsi dobîn- dea dreptul de a stă- pîni noi orizonturi. Am fost m’ndru totdeauna că mă înregimentez acestui .detașament, ai cărui membri nu au împlinit încă douăzeci și cinci de ani și cărora viata și practica socială le oferă a- cum posibilitatea deplinei afirmări. Din punctul de vedere al socio’oâilor o astfel de generație este una virtuală, posibilă, potențială. care poate confirma snerantc'e ce se nun în ea. Ca om dinăuntru, ca om care o cunosc, deci, nemediat,' cot declara că această generație va confirma speranțele si va oferi foarte curînd certitudini.- Nu mi-aș permite siguranța unei astfel de observații — repet — dacă nu as fi urmărit-o atent, ca tînăr al cărui destin este solidar, perpetuu solidar cu cel al întregii generații. Colegii mei de vîrstă cîștigă olimpiade pe meserii ori propun cabinetelor tehnice inovații și ra-

transpară, stir- pro- inte- mani- știința fe-

însemnâri 
de Titus VÂJEU

Fac parte — am spus-o și îmi place să 
o spun mereu, cu mîn- drie și emoție mereu nouă — dintr-o generație splendidă. O generație conștientă de menirea ei într-un context politico-social aoarte, care o solicită din plin și căruia ea i se relevă încă de pe acum ca un factor ac- O a-REDACȚIA : 

a constat 
lecție ? 

fost 
ei ? Cred lucru rele-.

In ce 
această 
Care 
concluziile Gh. Unc : că primul care trebuie vat, după părerea mea, este radicalizarea, în perioada de după primul război mondial, a maselor muncitoare din țara noastră. Ar fi imposibilă înțelegerea corectă a procesului de naștere a partidului comunist în țara noastră fără

PROPRIEI
au

EXPERIENȚE

8 MAI 1971

| GLORfOSUL SEMICENTENAR,

război mondial. Așa cum se știe.luiPartidul social-democrat din România a inițiat și condus, in acei ani, viguroase acțiuni muncitorești, s-a situat în rindu! partidelor și grupărilor de stingă din Internaționala a II-a, care au condamnat războiul imperialist, s-a numărat între inițiatorii Conferinței internaționale socialiste de la Zimmerwald îndreptată împotriva războiului. Erau vizibili, in mișcarea noastră muncitorească, germenii unor noi impulsuri, tendința spre un curs reînnoit. Totuși, pină la realizarea acestui curs nou, mai era încă o cale lungă de străbătut. Determinantă a fost, in această privință, lecția anilor 1918—1921, lecția propriei experiențe istorice.

ințelegerea clară a rolului decisiv al factorului intern, a condițiilor determinate de ascuțirea contradicțiilor sociale exacerbate de război, de creșterea. gradului- de combativitate a clasei muncitoare și a maselor largi ca urmare a suferințelor indurate, a politicii antipopulare a claselor dominante. în același timp, se cuvine relevată importanța factorului extern : spiritul, de luptă al proletariatului român a crescut și mai mult sub influența prefacerilor revoluționare care s-au petrecut în acei ani în lume și în primul rînd a creării. în imediata vecinătate a țării noastre, a''primului stat socialist, ca rezultat al Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Re-

voluționarii români, masele populare din țara noastră au văzut în victoria proletariatului rus un exemplu practic, însuflețitor, o adevărată chemare la intensificarea luptei pentru realizarea propriilor lor năzuințe de libertate și progres — fapt care s-a reflectat, de altfel, și în. puternica mișcare de solidaritate desfășurată în România pentru apărarea tinerei Puteri Sovietice.
A. Deac : Aș vrea să fac o precizare. întîlnim de multe ori, în ce privește factorii oare au generat luptele revoluționare din acei ani, o tratare simplificatoare ; factorul intern acare redus la adîncirea contradicțiilor sociale. Dar mai este un aspect asupra căruia merită să stăruim și anume faptul că în împrejurările internaționale determinate de victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, de prăbușirea imperiului- habsburgic, și-a

tiv și responsabil, generație de pe cum profund antrenată într-un proces care, într-un fel sau altul, angajează întreaga țară : învățătura. Cu minți iscoditoare dotate, această și generație a beneficiat și continuă să beneficieze de puternica bază materială a învăță- mîntu’ui de toate gradele pe care, o dată cu parcurgerea etapelor biologice, a trebuit să le aprofundeze. Știam că acest proces nu va înceta o dată cu dobîndirea unei diplome. învățasem din practica socială a ultimilor ani . acest lu-. mărate ale șantierelor cru. Recenta hotărîre construcției.

ge-
Ea

socialis- care fac generațiile ei va ră- și distinct
(Continuare în pag. a Vl-a)

CINCINALUL 1966 -- 1970 IN IMAGINI

JUDEȚUL JUDEȚUL '1
DÎMBOVIȚA BIHOR

(PAGINILE II - III) (PAGINILE IV -V)

S«.
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Volumul de investiții a fost de 4 MILIARDE 232 MILIOANE LEI,

întreprinderea de prefabricate din beton celular autoclavizat Doicești, puternic dezvoltată în cincinal «

INDUSTRIE

• Investițiile în indus
trie au fost în cinci
nal de

2872000000 lei

DE PESTE DOUĂ 
ORI MAI MARI

decît în | 
1961-1965.

perioada

Productivitatea mun
cii în industrie a 

fost în 1970 cu 29 
la sută mai mare 
decît în 1965.

O

—- Uzina de piese de schimb și reparații 
utilaj chimic Găești.

— Fabrica de frigidere Găești.

— Fabrica de teracotă Pucioasa.

— Fabrica de ultramaririJPoiceșți.

— Linii tehnologice noi la întreprinderea 
de prefabricate din beton celular auto
clavizat Doicești.

DEZVOLTĂRI

SI MODERNIZĂRI
— Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște 

(spor de utilaj de 500 tone pe an și

de 15 000 tone armături industriale).

— întreprinderea „Steaua electrică" Fieni 
(70 milioane becuri pe an).

— Tesătoria extralată la întreprinderea 
„Bucegi" Pucioasa (2,6 MILIOANE MP 
PE AN) și filatura de la aceeași între
prindere.

— Fabricile de cărămidă din Tîrgoviște și 
Crîngurile.

— Secția panificație Gura Ocniței.

— Prin dezvoltarea unor capacități 
industriale s-a dublat ori s-a triplat 
producția de ciment, becuri, țesături, 

cărămidă, piine, conserve etc.

.1970, ANUL DE DEBUT
AL UNOR NOI

CONSTRUCȚII
î

— Uzina de strunguri-Tîrgoviște.

— Uzina de oțeluri aliate și înalt aliate 
- Tîrgoviște.

— Fabrica de aparataj electric de instala
ții - Tiîu.

— Fabrica de surse electrice „Romlux"- 
Tîrgoviște.

Ce a însemnat cincinalul

pentru uzina în care lucrați ?
Ne răspunde DUMITRU LAMBRACHE, șeful servi

ciului tehnologic, vechi salariat al Uzinei de utilaj 
petrolier Tîrgoviște, fost muncitor forjor, astăzi 
inginer:

- Și uzina noastră, asemeni tuturor întreprinde
rilor industriale din țară, a cunoscut, ca urmare a 
înfăptuirii politicii economice a partidului, o continuă 
creștere, ilustrîndu-se astfel preocuparea con
stantă pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor jude
țelor țării. Numai în 1970 investițiile alocate uzinei 
noastre, comparativ cu cele din 1966, au crescut de 
mai bine de cinci ori. Au fost asimilate, în perioada 
celor cinci ani, 23 de produse noi, carp, la tîrgurile 
internaționale de la Leipzig, Zagreb, Brno, Damasc, 
Izmir, Budapesta etc., au primit aprecieri elogioase. 
Uzina exportă astăzi produsele sale în 25 de 
țări. De un mare succes se bucură instalațiile de fo
raj geologic Sfî-150 și SG-300, instalațiile pentru 
forat puțuri de apă FA-12, instalațiile de foraj seis
mic, capetele hidraulice cu acționare hidrostatică, 
armăturile industriale.

INVESTIȚII:

614 milioane lei

Creșterea producției globale industriale

AGRICULTURA

OBIECTIVE CONSTRUITE:

® Complexul avicol Gă- •- 
ești.

© Complexul avicol in
tegrat pentru carne 
- Tiîu (2 ferme).

® Un nou siloz de ce
reale.

sfîrșitul anului 
1970 în agricultura ju
dețului numărul mași
nilor agricole era mai 
mare ca în 1965. după 

cum urmează: cu 

698 tractoare fizice, 

cu 52 semănători, cu 

444 combine păioase, 

cu 14 combine po

rumb.

în județ funcționează 
trei stațiuni experimen
tale : la Voinești - o sta
țiune pomicolă, la Nucet , 
- o stațiune piscicolă, la 

Moroeni - o stațiune zo
otehnică. lată cîteva din 

rezultatele obținute în cin-

cinai de cercetătorii 
la Voinești:

Colecția de soiuri 
principalele specii po
micole s-a îmbogățit 
cu peste 500 de soiuri 
noi.
în stațiune s-au obținut 
152 hibrizi valoroși.

O

Structura producției 
globale industriale a 
cunoscut și ea trans
formări. lată pon
derea principalelor 
ramuri ale indus
triei în 1970 :

construcții de mașini 
și prelucrări metali
ce : 34,7 la sută,

© industria extractivă:
19.2 la sută, 

industria textilă:
11.3 la sută, 

industria alimentară: 
11,3 la sută, 

materiale de con
strucții : 9,2 la sută.

Cele mai importante 
creșteri au fost în 
domeniul prefabrica
telor din beton armat 
- 1 850 la sută, al ți
țeiului - 280,8 la 
sută, ai țesăturilor 
de in și cînepă - 
205,6 la sută și al 
gazelor de sond( ț 
brute - 179,9 la 
sută.

în parcelele experi
mentale s-au înregis
trat producții record 
de 65-70 000 kg mere 
la ha.
S-au plantat 250 ha li
vezi intensive în sta
țiune și peste 600 ha 
în C.A.P.

PRODUCȚIA TOTALĂ (ÎN TONE) OBȚINUTĂ ÎN ANII
1966-1970 LA PRINCIPALELE CULTURI 

diferența fată 
de 1965

+16 392

+44 787

+

1348fe« 31419 A?
Grîu

Porumb

Floarea-soarelui

Sfeclă de zahăr

Cartofi

media anilor
1966-1970

70 245

119 850

3113

15 041

21 208

+

+

913

3 564

1 104
«a 1370

'■'■'Vf 11286/»
1965

1970
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BUNĂSTĂRII

Un nou cartier de locuințe construit în municipiul Tîrgovișta

SALARIAT!
® Dacii m 1965 numărul total cai salariuților era de 

70360. la sfîrșitul anului 1970 s-a ridicat la 

90100
® La 1 000 de locuitori reveneau în 1965 - 162 

salariați; în 1970 - 202-

® Numai în industrie, numărul salariaților a crescut 
în ultimii cinci ani cu 14 000, adică cu aproape 
jumătate din populația actuală a municipiului 
Tîrgoviște.

© FONDUL DE SALARII A FOST ÎN 1970

CU 600 milioane MAI MARE CA ÎN 1965.

© SALARIUL MEDIU A CRESCUT ÎE^ 1970, FATĂ DE 
1965, CU 30,6 LA SUTĂ.

DE^FĂCEKEĂ
MX/eFt/ft/fo/T

© Volumul desfacerii totale a mărfurilor a fost în 

1970 de 1695000000 lei, mal mare cu 

peste jumătate de miliard față de 1965.
© Desfacerea mărfurilor nealimentare a crescut cu 

163,8 Ea sută, iar a celor alimentare cu 139,4 
la sută.

® La mărfurile de folosință îndelungată, vînzările 
au crescut după cum urmează :

© Din fondurile statului s-au construit 3 935 
apartamente, față de 2165 in cei cinci ani pre
cedent.

® Numai la Tîrgoviște s-au construit aproape tot 
atîtea apartamente cîî în perioada 1961-1965 în 
tot județul.'

© Locuințe construite de populație : 8466 , din 

care 6855 în mediul rural.

© La 31 decembrie 1970 erau electrificate 288 de 
sate, reprezentînd 85,2 la sută din totalul sa

telor județului.

® S-au construit licee în FOI, PUCIOASA, TÎRG0- 
VIȘTE, NUCET și V0INEȘTI.

® S-au înființat 2 licee agricole, un liceu economic 
și un liceu pedagogic.

® în total, numărul sălilor de cîasă date în folosință 
în această perioadă a fost de 494.

® Numărul elevilor înscriși în anul de învățămînt 
1970-1971 este de 78 018.

UNUL DIN CINCI LOCUITORI Al JUDEȚULUI ÎN
VAȚĂ.

© S-au construit opt cămine culturale și două cine
matografe.

SĂNĂTATE
® S-au uezvomai și ame^^ai spriame ain rtMCARI, 

TITU și PUCIOASA. La Răcori - o secție de obste
trică și ginecologie cu 70 de paturi ; la Titu - 80 
de paturi în secțiile interne și chirurgie; Ia 
Pucioasa - 127 paturi pentru secția psihiatrie.

® Spitalul din Găești și-a mărit capacitatea cu 30 
de paturi la pediatrie și 70 de paturi la interne.

• La spitalul din Tîrgoviște s-au înființat două sec
ții noi de oftalmologie și O.R.L.

• S-au construit 12 dispensare, 5 case de nașteri.
© în 1970 a început construcția unor dispensare în 

comunele Cojasca, Finta, Ludești și Văleni.

pucioasa

morem

locu/r?fe

râcari

C ringuri!^

X rroroieni 
\
\ nflifîîl 

® \ ffl

Dintre numeroasele construcfii social-culturale, ridicate în ultimul cincinal, vă prezentăm Liceul pedagogic din Tîrgoviște și cinematograful „Dacia" din Pucioasa

o
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Pe aceste meleaguri s-au profilat în ultimii cinci ani 
noi și impresionante construcții industriale, agricultura 
socialistă a cunoscut noi dotări și sporuri de producție, 
traiul oamenilor muncii s-a îmbogățit cu noi valori ma
teriale și spirituale. Pășind în noul cincinal, acest județ, 
de vechi tradiții muncitorești, cu o țărănime coopera
tistă harnică și înzestrată cu un solid simț gospodăresc, 
cu o Intelectualitate ce trăiește din plin o activitate 
creatoare, acest județ, care simbolizează grăitor înfră
țirea dintre poporul român și naționalitățile conlocui
toare, sub soarele socialismului, așează trainice temelii 
înfăptuirilor viitoare.

În anii 1966-1970 s-au investit

7 MILIARDE 506 MILIOANE LEI,
față de 4 miliarde 25 milioane lei în cei cinci ani precedenți.

Imagine din zona industrială a orașului Oradea

7
/

PRODUCȚIA GLOBALĂ a crescut în 
1970 cu 84,8 la sută față de 

cea realizată în anul 1965 ;
în perioada 1966-70 s-au înregis

trat următoarele creșteri:

• energie electrică — 
de 8 ori

• bitum —de aproape
10 ori

• industria chimică — 
de 2,38 ori

• alumină — de aproa
pe 5 ori.

RITMUL MEDIU DE CREȘTERE 

A PRODUCȚIEI INDUSTRIALE A 

FOST INTRE ANII 1966-1970 

DE 13,1 LA SUTĂ.
tn acest cincinal — alături de produ

sele tradiționale care au făcut faima in

dustriei bihorene : mașinl-unelte, produ

se chimice, alumină, încălțăminte, con- 

' fectn etc- - s-au produs pentru prima 

dată în acest județ: zahăr, petrol, mo

torină, agregate de irigat prin asper- 

siune, electrocare, piese de schimb 

auto, produse organo-fosfatice.

Dinamica producției globale industriale

S-au construit următoarele 
întreprinderi noi:

• FABRICA DE MOBILĂ DIN ORADEA

• FABRICA DE ZAHĂR DIN ORADEA

• RAFINĂRIA DE PETROL „CRIȘANA" DIN SUPLACUL 

DE BARCĂU

• FABRICA DE PRODUSE LACTATE-ORADEA

S-au dezvoltat și modernizat:
• Uzina de mașini-unelte „lnirățirea" — Oradea.
• Uzina de alumină —- Oradea.
• Fabrica de încălțăminte „Solidaritatea" — Oradea.
• Fabrica de coniecții — Oradea.
• întreprinderea Electrocentrale — Oradea.
• întreprinderea „Bihoreana" — Oradea.
• întreprinderea textilă — Oradea.
• Fabrica de tricotaje „Miorița" — Oradea.
• Fabrica de conserve „Avîntul” — Oradea.
• întreprinderea minieră din Dobrești.
• Topitoria de in și cînepă din Palota.
• Fabrica de sticlă din Pădurea Neagră.
• Uzina chimică „Sinteza" din Oradea.
• Fabrica de spirt și drojdie de bere — Oradea.
• Fabrica de materiale retractare din Aștileu.
• întreprinderea de industrie a cărnii din Salonta.
• întreprinderea „Metalul" din Salonta.

I

- . ■

■ M ' ■ BBSHI ■■ . HM

Imagini semnificative pentru noile investiții efectuate în agricultură : Complexul de creștere a porcilor de la Palota

AGRICULTURA
în cincinalul 1966-1970 în agricul

tura județului Bihor s-au făcut 

investiții in valoare de 

1,8 miliarde lei, din care 

380 milioane lei din fondurile coope
rativelor agricole de producție.

S-AU CONSTRUIT SAU SÎNT ÎN CURS 

DE CONSTRUCȚIE :

® Un combinat avicol la Oradea
• Un complex de creștere a porcilor _ 

la Palota
® 0 întreprindere agricolă de stat de 

sere

• Un complex avicol la Salonta 
în prezent, pe ogoarele județului lu

crează 3 375 tractoare (cu 

977 mai mult decît în 1965), 1857 
combina (cu 640 mai muIt decî| 

în 1965) și mii de alte mașini agri

cole. încărcătura pe tractor a scăzut 
de la 131 ha în 1965, la 91 ha în 1970.

Cooperativele agricole de produc

ție sînt deservite de 30 de stațiuni 

pentru mecanizarea agriculturii.

Față de anul 1966, cînd s-au aplicat 
16 860 tone îngrășăminte chimice, în 
1970 s-au aplicat 28 000 tone.

PRODUCȚIA AGRICOLĂ A FOST ÎN 

1970 CU PESTE 40 la su»d mai MARE 
FAȚĂ DE 1965.

EFECTIVUL DE ANIMALE A SPORIT 

cu pestei 000 DE BOVINE, peste 

160 000 porcine, circa 
50 000 ovine și 122 000

PĂSĂRI.

PROPRIETATEA OBȘTEASCĂ A C.A.P. 

A CRESCUT

CU 237 milioane lei.
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TRAIUL COTIDIAN ÎN PLINĂ ÎNNOIRE

S-au îmbunătățit CONDIȚIILE DE LOCUIT și cele URBANISTICE-EDILITARE. 
în orașele județului s-au construit 7159 de apartamente, s-au amenajat 30 

km de rețele de apă, 13,6 km de rețele de canalizare și s-au asfaltat 

numeroase străzi.

Un tablou de efervescente înnoiri prezintă și SATELE unde pătrund în tot 

mai mare măsură elementele civilizației urbane. S-au înăltat peste 

8 000 de locuințe încăpătoare, moderne, s-au electrificat 156 sate, 

ajungîndu-se la un număr de 366 localități rurale electrificate.

ȘALARIAȚI
Spectaculoasa ridicare economică a județului s-a reflectat nemijlocit și 

în domeniul îmbunătățirii continue a traiului de fiecare zi al oamenilor muncii, 
pe planul unei griji tot mai accentuate pentru satisfacerea nevoilor materiale și 
spirituale ale cetățenilor. ■

Un indice elocvent în această privință este cel care se referă la numă
rul salariaților și la ponderea muncii calificate și înalt calificate.

Fată de 1965, NUMĂRUL SALARIAȚILOR DIN JUDEȚ A CRESCUT CU PESTE

24500.
în unitățile industriale din județ lucrează acum § 319 INGINERI Șl 

TEHNICIENI, CU 2 989 MAI MULȚI DECÎT ÎN 1965.
O parte din harta vie a orașului : noul cartier din zona de vest, în care s-au mutat, în ultimii ani, peste 20 000 de cetâfeni

CULTURA ÎNVĂȚĂMÎNT
în 1970 numărul spectatorilor de 

teatru a fost de 190 928 (cu

10 580 mai mulți decît în 1965), iar ai 
spectatorilor de cinema a fost de 

5 043199
instituțiilor culturale de largă audi

ență și recunoscut prestigiu din județ
11 s-a adăugat în ultimul an ai cinci
nalului — prin restaurarea faimosului 
Palat Baroc — un nou muzeu care'se 
bucură de o mare afluență de vizita
tori : MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR.

La ora actuală funcționează în Bihor 
un teatru de stat (cu secții română și 
maghiară), un teatru de păpuși (cu 
secții română și maghiară), o filarmo
nică (în curmă va împlini o jumătate 
de secol de existență), 221 cine

matografe, 261 biblioteci publice 

cu 1732154 volume și §

■ case de cultură.

în anul școlar 1970-1971 SÎNT CU

PRINSE ÎN TOATE FORMELE DE ÎNVĂ

ȚĂMÎNT 103 649 PERSOANE; 

APROAPE 0 CINCIME DIN POPULAȚIA 

JUDEȚULUI URMEAZĂ CURSURILE IN

STITUTULUI PEDAGOGIC, LICEELOR, 

ȘCOLILOR TEHNICE Șl PROFESIONALE 

SAU ȘCOLILOR DE CULTURĂ GENE

RALĂ.

© în județul Bihor s-au construit 70 

de școli noi, cu 398 săli de clasă, 27 

de laboratoare școlare și 8 grădinițe.

® Numărul cadrelor didactice a 

ajuns la 4 727.

I

Noul spital de copii din Oradea, un adevârat palat al sănâtăjii, cu peste 600 de paturi și aparatură medicală modernă

De toată atenția s-a bucurat ÎNGRIJI
REA SĂNĂTĂȚII pentru care, numai în 

1970, s-au alocat 242 780 000 
j@îw APROAPE DE TREI ORI Șl JUMĂ

TATE CÎT ÎN 1965.
Pe acest fundal apare pe deplin firesc 

SPORUL NATURAL AL POPULAȚIEI, DE LA 
3,5 în 1965, la 8,5 la mia de locuitori 

în 1970.
S-au construit: un spital modem 

de.copii cu 605 paturi, o policlinică, un 
centru stomatologic, un complex sana
toria! la Băile Felix și 3 dispensare 
rurale.

A crescut puterea de cumpărare a 

locuitorilor din județ. VOLUMUL MĂR

FURILOR DESFĂCUTE DE COMERȚUL 

SOCIALIST A FOST ÎN ACEST CINCINAL DE 

APROAPE 13 miliarde lei.
® în anii cincinalului,'în județul Bi

hor s-au vîndut: 35 883 televizoare,
18 806 aparat® de radio, 21 337 frigidere,
19 490 mașini de spălat.
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fWff/ și atribuțiile sinditatelor în etapa

actuală a construcției s

Să scoatem problemele pregătirii
profesionale de
„cenușăreasă11

pe postul de

Nu vom putea soluționa problemele creșterii eficienței întregii activit. |i economice, ale modernizării economiei naționale, dacă nu vom asigura îmbogățirea cunoștințelor tehnice și științifice ale tuturor oamenilor muncii de Ia muncitor pînă la inginer — această idee cu atita forță subliniată în cuvîntacea tovarășului Ceaușescu la plenara C.C. mi se pare că ne ajută mult în dezbaterile privind definirea mai clară a rolului și atribu-. țiilor sindicatelor în etapa actuală a construcției socialiste.Nu mai e nevoie de demonstrat că ridicarea continuă a pregătirii profesionale este o cerință obiectivă determinată de ritmul rapid al progresului tehnic în toate ramurile economiei, de dotarea întreprinderilor noastre cu tehnica cea mai avansată, de asimilarea în fabricație a unor produse de înaltă tehnicitate. Or, este știut că aspectele variate ale activității privind ridicarea pregătirii profesionale a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor nu se bucură de atenția cuvenită din partea organelor sindicale. La nivelul întreprinderilor elp sînt lăsate în seama sectorului de în- vățămînt din cadrul serviciului de salarizare și normare. Așa se petrec lucrurile și în întreprinderea noastră. Nu-i de mirare, în aceste condiții, că eficiența formelor de pregătire profesională este scăzută, întrucît în organizarea cursurilor de pregătire profesională se ține seama prea puțin de necesitatea înarmării muncitorilor cu cunoștințe sol;de care să le nermită a stăpîni noile mașini și utilaje e- Iectronice cu comandă program etc.Consider că rolul sindicatelor trebuie să sporească și în acest dome-

niu. După opinia mea, ele ar trebui să pună un accent mai mare pc organizarea de cursuri de calificare Ia locul de muncă. în cazul uzinei noastre, ca și al altor uzine, ar fi utilă înființarea unor ateliere-școală unde tinerii muncitori și-ar dezvolta cunoștințele • teoretice și practice ; tot aci ar urma să învețe elevii școlilor profesionale și ucenicii care urmează să fie calificați la locul de muncă. La stimularea interesului muncitorilor pentru ridicarea nivelului profesional ar contribui organizarea de» către comitetele sindicale a unor concursuri pe teme profesionale, precum și conferințe, simpozioane menite a-i ține la curent cu noutățile tehnice apărute în domeniul lor de activitate. Pînă acum sindicatele s-au preocupat aproape exclusiv de cursurile de calificare. de asigurarea unui minim de cunoștințe viitorilor muncitori. Creșterea complexității fabricației, înzestrarea întreprinderilor cu mașini și utilaje de un înalt nivel tehnic, care funcționează pe alte baze decît cele clasice, impun în mod imperios ridicarea nivelului profesional al tuturor ■ muncitorilor și cadrelor tehnice, chiar al acelora care erau considerate că au un nivel corespunzător de pregătire profesională. Iată de ce consider că noua lege a sindicatelor ar trebui să nrevadă atribuții precise ce revin sindicatelor in domeniul reciclării, al lărgirii cunoștințelor tehnice și științifice ale muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor.

economice se rasfrmg negativ asupra activității lor in domeniul dezvoltării conștiinței maselor. In ultimii trei ani n-am întîlnit niciodată la comitetul județean de partid pe secretarul Consiliului Central al U.G.S.R. (și nici alte cadre sindicale de răspundere) care se ocupă de aceste probleme. Nu știu ca el să fi venit măcar o "ingură dată în județul Prahova și să fi dat îndrumări la nivelul calitativ — cerut de funcția sa — organelor locale sindicale ; numai prin corespondență nu se poate conduce în mod eficient în nici un domeniu, cu atît mai puțin pe tărîmul atît de delicat unde avem de-a face cu stările afective ale oamenilor. Un astfel de ,,exemplu'1 este ușor de însușit — și a fost într-ade- văr — de organele în subordine. Dacă organele sindicale centrale ar fi exercitat un control mai eficient la fața locului, poate ar fi „observat" că anul trecut din fondurile alocate pentru agitația vizuală, de pildă, sindicatele din județul nostru n-au cheltuit nici jumătate, că deși au trecut aproape 2 luni din acest an în multe întreprinderi agitația vizuală se referă tot la angajamentele anului,.. 1970 1în concluzie consider că trebuie să se realizeze o îmbinare judicioasă a tuturor atribuțiilor sindicatelor. în a- cest scop propun ca atît în noul statut, cît și în legea sindicatelor să se stabilească precis atribuțiile lor in domeniul dezvoltării conștiinței maselor. Aceste atribuții ar trebui astfel formulate îneît să reiasă clar că : sindicatele poartă întreaga răspundere

pentru starea disciplinară din rmdu- rile membrilor lor, pentru care salariații se achită de de serviciu sub toate Măsurile administrative salariaților . care comit de această natură să nească numai de la conducerea întreprinderii. Sindicatul ar trebui să fie cel care, în cazurile cînd ele se impun neapărat, să Ie propună conducerii întreprinderii, în urma unei dezbateri cu colectivul respectiv. De asemenea, propun ca sindicatele să poarte întreaga răspundere nu numai pentru asigurarea bazei materiale a activității cultural-educative, dar și pentru conținutul și eficiența acestei activități. După părerea mea. ar fi necesar ca in statut să se prevadă că sindicatele răspund în mod solidar cu comitetele de direc'ie pentru calificarea și ridicarea calificării tuturor categoriilor de salariați, precum și de buna desfășurare a întregii acțiuni de propagandă tehnică și economică, de generalizarea experienței înaintate. De asemenea, în noul statut al sindicatelor ar trebui să se prevadă obligația ca adunările grupelor sindicale să dezbată periodic problemele muncii politice și cultural-educative de masă. în același timp, statutul ar trebui să prevadă nu sprijinirea, cum este stipulat acum, ci organizarea și conducerea, în colaborare cu organizațiile U.T.C., a activității sportive a salariaților.
loan JINGA
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.

modul în obligațiile aspectele, împotriva abateri nu por-

Ce ar trebui să fie organizația
sindicală in universitate?

Atribuții sporite

Adnan I. MICU
econom'st
uzina „Electroprecizia'-Săcele

în domeniul
educării socialiste a oamenilor

muncii!La plenara C.C. al P.C.R. s-a subliniat, pe bună dreptate, rolul deoser bit pe care îl au sindicatele-în. educa»..... rea socialistă 'ît''maselor. Nu sînt nici pe departe de părerea acelora care susțin ca sindicatele să se ocupe doar de activitatea cultural-educativă. Desigur, reprezentînd clasa muncitoare, în dubla ei calitate de proprietară a mijloacelor de producție și de principală forță productivă a societății, sindicatele trebuie să aibă ca sarcină centrală dezvoltarea continuă a forțelor de producție, participarea la soluționarea problemelor economice și sociale ale întreprinderilor. Dar nu trebuie uitat că însăși îndeplinirea a- tribuțiilor lor în domeniul economic- social este condiționată într-o măsură hotărîtoare de exercitarea eficientă a rolului lor în domeniul dezvoltării conștiinței maselor.în calitatea lor de reprezentanți ai salariaților, sindicatele trebuie să acționeze cu combativitate pentru respectarea drepturilor acestora, a legislației muncitorești. în același timp, însă in numele intereselor generale ale clasei muncitoare, ele trebuie să acționeze cu aceeași combativitate pentru întărirea disciplinei socialiste a muncii, să ia poziție hotărîtă față de orice încălcare a ei. în trei trimestre ale anului trecut, în întreprin-

derile industriale din județul nostru „s-au înregistrat aproape jumătate milion ore de lucru nefolosite,diri cauza absențelor hemohvâte de la serviciu. în aceeași perioadă, valoarea rebuturilor s-a, ridicat Ia 24 milioane lei. într-o serie de întreprinderi au fost ‘ planificate de _ energie electrică, de combustibil.puțin
depășite consumurileSindicatele fac prea . . pentru a combate astfel de racile care frîncază mersul nostru înainte. După părerea mea. perpetuarea acestor stări de lucruri a fost înlesnită de înțelegerea ingustă a rolului cultural-educativ al sindicatelor, adesea acesta fiind redus doar la a- sigurarea bazei materiale, în loc să fie privit în întreaga lui complexitate, în lumina răspunderii ce le revine pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a membrilor lor. Una din cauzele principale ale deficiențelor din activitatea sindicatelor constă în stilul defectuos, birocratic, de lucru al organelor lor de conducere, în- cepind de la comitetul de întreprindere pînă la consiliul orășenesc, municipal, județean și chiar pînă la consiliul central Slaba legătură a organelor sindicale cu fabricile, uzinele, cu ceea ce niimim „terenul", lipsa de îndrumare concretă, competentă, a comitetelor sindicatelor din unitățile

(Urmare din pag. I)găsit împlinire, prin lupta maselor populare din România, idealul care a însuflețit de veacuri poporul nostru — realizarea statului național unitar. Unirea din 1918, înmănun- chind laolaltă energiile poporului, a sporit și forțele clasei muncitoare, a creat condiții mai favorabile pentru desfășurarea luptei ei revoluționare.Gh. Unc : Foarte adevărat ! De fapt, tocmai acțiunea conjugată, interconexiunea tuturor acestor factori a făcut ca valul luptelor revoluționare să capete o amploare și intensitate ne- maiîntîlnite pînă atunci în România. N-aș vrea să rețin atenția cu multe cifre și date, deși ele sînt foarte semnificative. Faot este că în decursul anilor 1918, 1919, 1920, luptele au cu- npscut un conținuu crescendo — greve peste greve, însoțite de mari demonstrații politice — pe care nici un fel de represiuni nu le-au putut stăvili — cuîminînd. cum se știe, cu greva generală din octombrie 1920 — viguroasă și eroică bătălie de clasă în care s-a angajat, pentru prima oară, întreg proletariatul român.
DOM CIFRE Șl T*si1 na citeva cifre,

DOUĂ DOCUMENTE Fu^oaVnu mt- atît de spectaculoasă, dar deosebit de grăitoare pentru avîntul revoluționar din acei ani, și anume, creșterea gradului de organizare profesională și politică. Vorbește, cred, de la sine faptul că numărul muncitorilor înscriși în sindicate a sporit de Ia aproximativ 30 000 în 1914 (inclusiv Transilvania), Ia aproape 300 000 în 1920, adică de 10 ori. Nu este vorba insă numai de o creștere cantitativă, ci și calitativă, în sensul că sindicatele probează tot mai mult caracterul unor organizații ofensive, de luptă.Partidul socialist a cunoscut în a- ceastă perioadă o creștere rapidă, a- jungînd să cuprindă, in 1920, peste 100 000 de membri. Merită să ne gîn- dim ce înseamnă o asemen”'1 '■•'-â — un partid muncitoresc cu 100 C00 do membri în condițiile proletariatului din 1920 ! Aș dori, de asemenea, sâ prezint și două citate ; în primul rînd, iată cum aprecia, în acel timo. partidul socialist o revistă ca „Viața românească" ; Partidul socialist din Ro

li
iț

Specificul muncii noastre se cunoaște : seminarul, amfiteatrul, sala de laborator, atelierul-școală. lotul experimental etc. în acest cadru a- vem nevoie de teme de seminar, prelegeri, lucrări practice, proiecțe, material didactic — toate acestea de înalt nivel profesional, de elevată ținută științifică, prin care să asigurăm reușita procesului instructiv-e- ducativ. Nu-mi amintesc ca sindicatul nostru să fi organizat vreo dezbatere marcantă pe una din laturile „producției" universitare, să-și fi spus cuvîntul în problemele calificării și specializării cadrelor didactice, ale pregătirii practice a studenților.S-a ocupat sindicatul cu alte probleme majore ? Nu i șe poate reproșa, de-Exemplu, că lri-'^Fobl.&Aie :H- nanciare. administrative (parțial), trimiteri la odihnă, redactări de anunțuri etc. n-a avut, activitate. Dar și în acest compartiment, problema repartizării locuințelor s-a rezolvat și se rezolvă de către... rectorat, fără a fi ascultată opinia reprezentanților sindicatului.Este bine, firește, că, în spiritul democratismului, președinții de secții și comitete sindicale fac parte din consilii profesorale și senate universitare. Dar experiența nc-a demonstrat că prezența lor în atari foruri de conducere este un act deseori formal, fără să marcheze o participare efectivă în cad-ul dezbaterilor. Or, principalele probleme ale procesului instructiv-educativ, ale vieții universitare ,în general au ca punct de plecare și de cristalizare tocmai cadrul restrîns al birourilor de facultăți și institute, din care n-ar trebui să lipsească sindicatul. Propun, deci, să fie învestiți cu atribuții precise și cu autoritatea necesară reprezentanții sindicatului din invăță- mîntul superior, care, la nn^-'l lor, să merite învestitura, să fie dintre cel mai valoroși profesori, cu prestigiu

didactic și științific înalt, animatori rccunoscuți ai activităților obștești.în aceeași ordine de idei mă gîn- desc, bunăoară, la o lărgire a atribuțiilor adunărilor generale sindicale, în sensul învestirii lor cu drrptul de a dezbate în plenul adunării problemele vitale ale perfecționării șl modernizării învățămîntului sub toate aspectele actuale. Obiectul unor asemenea discuții l-ar putea oferi probleme ca : promovarea tinerilor preparatori, șefi de cabinet și asistenți stagiari ; specializarea cadrelor didactice și ridicarea califieă-ii prin sistemul doctoranturii ; probleme ale profilării (reprofilării) unor cursuri (specialități) etc. Evident, aceste dezbateri să se soldeze cu recomandări, cu măsuri pe care conducerea sindicatului să. le. urmărească pe „parcurs:
Conf. univ. Nicolae NOVAC
Universitatea Craiova

SINTEZA

mânia... este o forță de care trebuie 
să se țină seama și care, vrînd ne- 
vrînd, contează pentru toate celelalte 
organizații politice din țară și chiar 
orice guvern. Partidul socialist din 
România, sigur pe doctrina lui, sigur 
pe dreptatea revendicărilor sale își 
caută în acest moment orientarea spre 
o practică ofensivă, directă, în poli
tica națională și internațională".Și iată și cuprinsul unui alt document: o declarație a lui Averescu, șeful guvernului în perioada martie 1920—decembrie 1921 : „Iată, dom
nilor, un partid de principiu foarte 
periculos. Este un partid care are o 
doctrină, ai cărui membri nu string 
pumnii în buzunar, ci îi țin afară, 
arătați".

REDACȚIA î 
Creșterea comba
tivității, a gradu-

ENȚEI UNEI EPOCI a proletariatului -ii,!,’. . . . . . sînt tot atitea a-
cumulări care au 

pregătit evoluția de la vechiul par
tid socialist la partidul comunist. 
Dar latura ideologică ce rol a avut 
în această evoluție ?C. Mocanu. Este ceea ce obișnuim să numim procesul de clarificare politică și ideologică din partidul socialist, cu alte cuvinte căutările, eforturile în scopul definirii acelei orientări politice, a acelei structuri a partidului, care să-1 facă apt de a conduce la victorie marea bătălie de clasă angajată. Anticipînd, aș aprecia că nici un alt partid politic din România n-a cunoscut asemenea căutări creatoare pentru clarificarea țelurilor și metodelor de acțiune ca partidul comunist.

P. Constantinescu-Iași. Ca unul care am trăit acei ani, nu pot decît să subscriu întru totul la această concluzie. Clasa muncitoare învăța din propria sa experiență, din succese, ca și din înfrîngeri. Ea căuta în același timp să asimileze, să învețe din experiența acumulată de proletariatul internațional, de proletariatul rus, care înfăptuise prima revoluție socialistă victorioasă. Clarificarea s-a desfășurat în timp, cuprin- zînd nu numai generalizarea experienței grevei generale — cum s-a afirmat uneori în literatura mai veche, cî a întregii experiențe acumulate anterior. Reflectați puțin asupra unor asemenea momente : schimbarea denumirii partidului în

„... Deschidem pe rînd ușile masive ale grajdurilor 2, 3, 4, 5 (...). Ochiului vigilent al inspectorului nu i-au scăpat unele fapte — în aparență mărunte, însă cu consecințe importante — care atestau neglijarea, ignorarea unor reguli profesionale elementare. Iată cîteva bidoanele așteptau fără vind urme de lapte în se clăteau cu 1—2 1 de apă fără nici o substanță dezinfectantă (...). N-am zărit nici măcar un singur halat alb, ci numai haine cu totul nepotrivite Ia mulsul vacilor. Prosoapele, deier- genții, tifonul, săpunul și dezinfectantele lipseau cu desăvîrșire. Parcă nici nu fuseseră inventate !“Am citat dm ancheta „Nebuloase pe' calea laptelui" publicată în „Scin- teia" nr. 8636. Așa după cum probabil cititorii își amintesc, deficiențele înșiruite aparțineau I.A.S. și C.A.P. Afumați din județul Ilfov. Ne-am închipuit că semnalarea unor asemenea situații — în flagrantă contradicție cu glementările vigoare calitatea lor — pulsiona alți producători în culpă și că s-a trecut, chiar de a doua zi, la înlăturarea nea-

rein privind produse- va im- Și pe

și de igienă din ele : a) capace și a- interior ; b)

latele. prosoapele, săpunul ; vasele de muls sînt murdare ; strecurarea laptelui nu se face. Rezultatele analizelor de laborator indică gradul II și III de puritate. încărcătura ' bacteriologică depășind cu mult • limita admisă11. întrucît asemenea carențe constituie abateri de la normele Decretului 167/1955 și de la prevederile Legii nr. 2/1970 pentru asigurarea și controlul calității produselor, s-au aplicat sancțiuni salariaților și membrilor C.A.P. care s-au făcut vino- vați.Probele recoltate din cantitățile de lapte ce urmau a fi livrate I. L. Arad de către I.A.S. Nendorf și C.A.P. din Mindruloc, Miniș, Păuliș, Lipova și Micălaca au fost supuse unui riguros examen de laborator. Buletinele de analiză întocmite au constatat — pe lingă deficientele produse în celelalte județe — că laptele corespunde doar

Oare, pentru că „problema11 se află în atenja conducerii fermei, lucrătorii n-au mai văzut săpunul de o ■lună, laptele se toarnă in bidoane nespălate, cu resturi din zilele precedente, apa caldă pentru spălat nu mai curge de anul trecut, vitele se mulg după sistemul . „clasic11 (cu mina), în timp ce mulgătoarele automate. care au costat bani grei, ruginesc în cui ? Toate acestea — abateri reale și grave — sînt ignorate de șeful fermei, care-„s-a spălat pe miini" (fără detergenți...) de răspunderea pe care o incumbă funcția sa. A uitat de obligația pe care o are — prin lege — împreună cu ceilalți conducători ai întreprinderii — de a asigura toate condițiile materiale și organizatorice pentru obținerea unor produse de calitate. Urmarea : „numai datorită temperaturii scăzute de afară s-au găsit
MĂRTURIA BULETINELOR DE ANALIZA

junsurilor. Dinpăcate, ' această supoziție ne-afost recent infirmată : la o lună și mai bine de la publicarea anchetei amintite, am consemnat exact aceleași deficiențe (citate mai sus) tocmai în celălalt capăt al țării, la I.A.S. Satu-Mare și C.A.P. Botiz (jud. Satu-Mare). Să fie doar o întimpla- re ? Nu. Situații asemănătoare au consemnat și inspectorii direcției teritoriale a Inspectoratului general de stat pentru controlul calității produselor la : I.A.S. Odoreu și Ardud, la C.A.P. Porumbești, Ardud, Mădăraș și Orașul Nou, din același județ. Existenta acestor nereguli, amploarea lor au fost posibile mai ales datorită nerespectării prevederilor legale privind obligativitatea organizării— și în aceste unități — a unor servicii de control tehnic de calitate.. Pornind de la asemenea constatări— care demonstrează frecvența îngrijorătoare a abdicărilor de la regulile de igienă și calitate — cît și de la iaptul că, nici după două luni de ta apariția anchetei amintite, organismele responsabile vizate n-au considerat necesar să răspundă criticilor aduse sectorului zootehnic (oare s-a considerat că abaterile sînt neînsemnate și izolate ?). am solicitat sprijinul Inspectoratului general de stat pentru a extinde investigațiile și în alte județe. Drept urmare, în a doua jtunătate a lunii ianuarie s-au întreprins controale severe în 22 de cooperative agricole de producție și în 15 întreprinderi de stat din șapte județe (Satu-Mare, Ilfov, Sibiu. Iași, Arad, Brașov, Constanța). Rezultatul: în aproape toate aceste unități agricole au fost depistate încălcări ale unor reguli elementare de igienă și calitate.Iată, de pildă, ce consemnează procesul verbal încheiat cu prilejul controalelor efectuate în județul Iași : „La C.A.P.-urile controlate (Opri- ceni, Scînteia) s-au constatat abateri grave de la, regulile de igienă, pri- vihdi<recciltiarea’,. manipularea" și păstrarea laptelui : lipsă de curățenie în grajduri ; nu se efectuează toaleta ugerului înainte de muls ; lipsesc ha-

t

calității laptelui
EBgradului II de puritate, că la trei unități agricole (Mindruloc, Lipova ■ și Micălaca) densitatea se afla sub limita minimă admisă. Menționăm că această din urmă deficiență se da- torește nu atît neglijenței sau nepăsării, ci în exclusivitate unor cooperatori, care au „tratat11 cu apă laptele, cu intenția — de această dată demascată — de a frustra statul și populația, de a-și însuși în mod nejustificat, fără vreun efort propriu, anumite sume de bani.Avem în față un dosar întreg cu- prinzînd procese verbale, rezultatele amplei acțiuni întreprinse pentru depistarea abaterilor în sectorul zootehnic. C.A.P. : Călugăreni, Ghimpați (Ilfov), Ocna Sibiu. Ruși (Sibiu), Hălchiu, Feldioara (Brașov) ; I.A.S. : Mogoșoaia, Afumați (din nou) (Ilfov), Șura Mică (Sibiu) etc. — In total 37 de unități agricole în care, sub 

o formă sau alia, au fost consemnate aceleași abdicări de Ia elementare îndatoriri profesionale. Căci — trebuie să subliniem — nici una măcar din deficiențele întîlnite nu se da- torește unor greutăți de netrecut, absenței unor utilaje, a vreunui... creier electronic, ci doar lipsei de simt gospodăresc și organizatoric, neglijenței și subestimării de către șefii de unități și’ lucrătorii agricoli a unor reguli simple, dar cu consecințe importante pentru lactate.Ne-am adresatA. Chiran, șeful _ ____ ____  .I.A.S. Satu-Mare : la ora cînd s-a început munca în grajduri nu erați prezent ; ce părere aveți despre „minusurile" înregistrate de noi ? „Problema respectării regulilor de igienă, în general, și a laptelui, în special, se află în atenția noastră ; avem ti- fon, dar lucrătorii îl ascund ca să nu se vadă că e murdar. Halate nu sînt prevăzute. în normative ; găleți se cumpără, dar de la un an la altul se învechesc" — ne-a răspuns pe loc d-sa.

calitatea produselormedicului veterinar fermei zootehnice/a

I

Sinaia industrială ; o nouă hală la Uzina de mecanică fină

în lapte un număr redus de bacterii'1— consemnează buletinul de analiză al insnectora- tului sanitar. Nu este greu să ne imaginăm ce transformări suferă laptele astfel livrat, și ce produse se obțin din el, în condițiile încălzirii vremii.Așa cum s-a observat din „punctul de vedere11 al șefului de fermă— și trebuie să spunem că mulți alții au avut a- ceeași „opinie11 în discuțiile cu inspectorii I.G.S. —— tocmai cel care răspunde de respectarea cu strictețe a regulilor profesionale și sanitare în sectorul zootehnic al I.A.S. colaborează împreună cu ceilalți lucrători la încălcarea acestora, închide ochii la deficiențe, participă la compromiterea produselor pe care le livrează.— Recoltarea, păstrarea, transportul laptelui în condiții necorespunză- toarc depind în cel mai înalt grad de conștiinciozitatea, spiritul gospodăresc și exigența conducătorilor a- cestui sector — ne-a spus dr. Alexandru Mocanu, inspector în Inspectoratul general de stat. Cine altcineva dacă nu asigure sectoarelor ție dotări minime ? nu ei trebuie să controleze cu gență modul de aplicare a fazelor de producție ? Ignorarea toriri obligatorii are recte asupra calității raportul gradului d'e încadrării produsului mise de STAS 2418/1961. Toate deficiențele de calitate a laptelui livrat unităților de producție au repercusiuni grave asupra calității produselor obținute prin industrializare. Iată de ce consider că este absolut obligatoriu pentru toate cadrele tehnice din unitățile agricole să supravegheze permanent toate operațiunile, efectuarea lor la timp.Despre calitatea produselor lactate s-a scris în repetate rînduri. Faptul că sînt consemnate în continuare a- celeași și aceleași deficiențe în numeroase unități agricole — cooperatiste sau de stat — dovedește că problemelor legate de calitate li se acordă încă prea puțină importanță, că se ignoră paragrafe întregi „de legi și instrucțiuni, fără ca cineva să se . sesizeze. Aproape că nu există unis' țațe (agricolă fără specialiști : în.co^ ■ mune sînt medici, ingineri, tehnicieni veterinari, organe comunale care nu trebuie să treacă cu vederea abaterile de la regulile de igienă. Faptele dovedesc contrariul : în loc ca aceste reale forțe să constituie un adevărat baraj în calea producerii și livrării produselor de calitate slabă, să dea semnalul ori de cîte ori se produce vreun atentat împotriva igienei, ele deschid porțile neglijenței și lipsei de conștiinciozitate profesională. Sîntem nevoiți să mai amintim 
o dată și încă o dată — pînă vor auzi și cei mai îndărătnici producători — că legea contractelor economice Interzice furnizorilor să livreze produse destinate consumului care nu corespund prevederilor de calitate prevăzute de lege sau contracte, că a- ceeași lege dă dreptul beneficiarilor de a controla la furnizor cum sînt respectate regulile de fabricație în diferite momente și refuza toate mărfurile țe calitative.

ci trebuie să de produc- Cine dacă exi-acestor înda- consecințe di- laptelui, sub impurificare, => în limitele a. / -- ~ ■ -efi.. /

faze, și de a cu insuficienta
Georqe POPESCU 
Oclav GRUMEZA

noiembrie 1918 — din aceea de social-democrat în socialist ; adoptarea, în decembrie 1918, a Declarației de principii, care înscria, pentru prima, oară intr-un document programatic al partidului, principiul dictaturii proletariatului ; ședința Consiliului general al partidului și sindicatelor din ■ 30 ianuarie—3 februarie 1921, în care curentul de stingă’, revoluționar, comunist a repurtat o victorie decisivă. Ce au însemnat toate acestea dacă nu tot atîtea repere sau mai bine-zis un adevărat barometru al mutațiilor ce aveau loc în conștiința militanților, ca și a membrilor de rînd ai partidului ? Am publicat în acel timp, la rubrica „Tribuna liberă" — deschisă în coloanele sale de „Socialismul", organul partidului socialist — suita de articole intitulată „întemeietorii socialismului științific

criticau șovăielile manifestate de unii conducători ai partidului socialist, manifestările oportuniste care înlesniseră înfrîngerea grevei. Și, aproape invariabil, ședințele sfîrșeau prin adoptarea de moțiuni în care membrii partidului cereau imediata convocare a congresului, în vederea creării par-tidului comunist. 
iN TERMENI 
DE ACȚIUNE 

PRACTICĂC. Mocanu. In

REDACȚIA: Ar 
fi, desigur, inte
resant să ne o- 
prim asupra mo
dului in care 
proletariatul, con
ducătorii săi re
voluționari con
cepeau partidul 
comunist.miezul dezbateriloracel timp s-a aflat, firește, linia

ideea de acțiune revoluționară. Iar aceasta înseamnă de fapt consecvență marxist-leninistă ; înseamnă recuperarea suflului viu al marxismului, care a fost apărat și validat de Lenin.A. Deac. Există în acest sens un pasaj foarte interesant, într-un articol apărut într-o gazetă revoluționară chiar în preziua Congresului de constituire a partidului : „S-a întrunit 
Congresul socialist din România. Vor 
fi luate hotărîri în legătură cu pro
bleme foarte importante și vitale. 
Drumul proletariatului din România 
este trasat, determinat de lupta as
cuțită de clasă care trebuie să-i facă 
pe muncitorii din România să consi
dere chiar in gîndul lor ca fiindu-le 
cu neputință de urmat și lipsită de 
viață orice altă cale in afara luptei 
revoluționare de clasă. In această

UNITATE

și comunismului", în care subliniam ideea că partidul trebuie să-și construiască întreaga activitate pe principiile de căpetenie ale marxismului revoluționar. Tot în acea perioadă, am publicat și o broșură intitulată „Unde duce colaborarea. Pagini de istorie contemporană", în care criticam tendințele de colaborare cu burghezia ce se manifestau la unii lideri ai mișcării muncitorești, în aceste scrieri nu făceam decît să exprim starea de spirit a partidului, în covîrșitoarea sa majoritate.M. Cruceanu : Vă rog să rețineți că greva generală a influențat în mod considerabil această stare de spirit, adăugind în taler argumente decisive, care au precipitat evenimentele. Este adevărat că ea a fost reprimată cu sălbăticie. Dar cîștigul — mă refer la cîștigul pe plan politico-ideologic — a fost cu mult mai mi-e decît pierderile, a fost de faot hotărîtor.Țin minte că de prin luna decembrie 1920 și pînă la finele lui martie 1921, în toate ședințele și întrunirile diferitelor secțiuni ale partidului socialist se dezbateau îndeosebi Învățămintele grevei generale. Farticipanții

strategică a partidului, politica sa, exprimindu-se cerința ca aceasta să fie consecvent revoluționară, îndreptată spre înfăptuirea revoluției socialiste. Tocmai perspectiva acestor sarcini o avea în vedere revista „Lupta de clasă11, cînd într-o simplă frază, pe cît de lapidară, pe atît de limpede, de tranșantă, arăta în octombrie 1920 : „Lupta va fi grea. Lupta va fi mare. Ea trebuie bine pregătită. Iar pentru aceasta trebuie creat partidul comunist11.
D. Hurezeanu. în legătură cu a- ceasta, aș vrea să relev încă un aspect. Este știut că principiile mar- xist-leniniste ale revoluției socialiste, ale dictaturii proletariatului, ca principii, au fost recunoscute și însușite de partidul socialist. Care este atunci elementul nou pe care-1 reliefează stingă socialistă în legătură cu transformarea partidului socialist în partid comunist ? Este faptul că acum problemele revoluției sînt puse pentru prima oară în termeni de acțiune practică, directă ; partidul comunist este conceput ca un partid al acțiunii, ca un partid care așează la baza întregii lui gindiri și activități

luptă partidul nostru trebuie să de
vină avangarda proletariatului... 
punctul de cristalizare care să u- 
nească forțele proletariatului din 
România. Nu vom putea scoate ni
ciodată cătușele de pe pumnii noș
tri dacă răbdăm loviturile cu miinile 
încrucișate, cu spatele încovoiat".Desigur, se poate discuta în ce măsură partidul comunist a avut de Ia început o vedere clară asupra sarcinilor și etapelor revoluției în România, și fără îndoială că o asemenea discuție ar scoate la iveală anumite limite. greșeli în elaborarea liniei politice și a tacticii într-o perioadă sau alta, care au fost depășite în procesul de dezvoltare a partidului.Aci vreau să mă refer pe scurt doar la aspectul aplicării creatoare, originale, a principiilor marxism-le- ninismulni, corespunzător particularităților fiecărei țări. Știm cită aten-

SA CUNOAȘTEM 
MEDIUL ȚĂRII. 
SOLUL C^SEI

NOASTRE '

ție se acordă astăzi acestei cerințe și cred că este demn de relevat că asemenea preocupări întîlnim și in perioada constituirii partidului. Iată ce scria de pildă „Socialismul11 : 
Teoria marxistă care ne călăuzește 
ne impune să cunoaștem, in 
rindul dinții, împrejurările in care 
trăim, mediul țării noastre, solul in 
care trebuie să săpăm și flecare să 
așezăm temelia organizațiilor noastre. 
Să reclădim casa noastră pe o temelie 
de piatră masivă, ca nici furtunile 
să nu o clatine, nici șuvoaiele să nu 
o miște, nici cutremurele să nu o 
zdruncine".

C. Mocanu. Cercetînd documentele mișcă-
Șl UNANIMITATE & —————— dă, ne putem da seama și de schimbarea profundă, radicală care s-a produs, in ce privește modul de a concepe organizarea partidului, structura lui. Militanții partidului înțelegeau, erau profund convinși că trebuie operată o profundă prefacere de natură să confere noului partid caracteristicile unei avangărzi riguros organizate. Este ceea ce sublinia „Socialismul11 în februarie 1921 : „Un partid nu devine 
comunist nici numai pentru ca să-și 
schimbe numele șt nici numai pen
tru că acceptă anumite directive. Un 
partid devine comunist de-abia cînd 
el își schimbă structura și tipul de 
organizare, cînd devine un partid de 
proletari aleși, convinși, conștienți, 
încercați in luptă, capabili să reziste 
la lupte și să conducă masele mari 
în lupta de clasă". Iată, destul de limpede creionat, profilul partidului ce avea să ia naștere la Congresul din mai 1921.

A. Deac. Acest profil n-ar fi pe deplin definit dacă nu am evidenția în mod deosebit una din caracteristicile sale esențiale, și anume unitatea. Este știut că vechiul partid socialist nu a fost un partid pe deplin unitar, omogen ; la un moment dat. in raport cu poziția față de crearea partidului comunist și afilierea la Internaționala a IlI-a, în interiorul lui s-au delimitat mai multe curente. în cadrul partidului sau în afara lui au acționat, în vederea creării partidului comunist și grupurile comuniste, constituite ilegal. Treptat, sub presiunea torentului revoluționar ji ca urmare a acțiunii de

; I clarificare ideologică, in mișcarea muncitorească a devenit covîrșitor dominant curentul de stînga, comunist, exponenții orientării de dreapta ajun- gind să fie total izolați, ceea ce i-a și determinat să părăsească rîndurile partidului. In conștiința militanților revoluționari, a membrilor partidului s-a cristalizat ideea că partidul comunist trebuia creat nu ca rezultat al unei sciziuni, ci prin transformarea ÎNTREGULUI partid socialist. Nu „frînți, dar curați11 — cum susținuseră la un moment dat grupurile comuniste — și nici uniți cu prețul abdicării de la principialitate — cum înțelegeau unii centriști, ci „uniți și curați în proporție covîrșitoare11. Crearea în acest fel a partidului comunist a marcat o recuperare a unității pe planul superior al principialității revoluționare.Gh. Cristescu. Aș vrea să remarc că, victoria unității a fost consfințită prin votul delegaților la istoricul Congres din mai 1921. Este știut că ei s-au pronunțat atunci în unanimitate pentru transformarea partidului socialist în partid comunist. îmi a- mintesc dezbaterile pline de răspunderea momentului și nu lipsite de tensiune, încărcate de vibrație interioară ; îmi amintesc clipa aceea înălțătoare ; delegații s-au ridicat în picioare și într-un singur glas au început să cinte Internaționala. A venit apoi puterea brutală și oprimatoare a guvernanților care s-a năpustit asupra partidului comunist încă de la constituirea sa, arestind delegații chiar în timpul lucrărilor congresului. Și acesta era un semn că apăruse partidul care întruchipa interesele vitale ale celor ce muncesc, adversarul real și de temut al exploatatorilor și asupritorilor.în perspectiva celor cinci decenii care au trecut de la crearea partidului, putem aprecia că el a îndreptățit întru totul nădejdile pe care șl le-au pus in el militanții revolufio- nari, oamenii muncii din patria noastră. Drumul străbătut de partidul comuniștilor este un d-um al curajului, abnegației și dăruirii întru împlinirea aspirațiilor maselor muncitoare de dreptate, libertate și progres social — aspirații care numai sub conducerea partidului au devenit fapt, s-au întruchipat în măreața realitate a României socialiste.
Masă rotundă consemnată 
de Ada GREGORIAN
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Cronica zilei

noastră în slujba dezvoltării 
agriculturii socialiste T

Luni la amiază, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întilnit cu tovarășul Eduardo Gallegos Mâncera, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Ve
nezuela, care face o vizită în țara noastră.La întîlnire a participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C al P.C.R.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

Telegramă adresată C. C. a! P. C. R.s 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Președinții cooperativelor agricole de producție din județul Sibiu, întruniți în consfătuire de lucru, au a- dresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele lucrătorilor și specialiștilor din unitățile cooperatiste — români, germani și maghiari — o telegramă în care se spune :Integrate firesc în dinamismul care caracterizează întreaga activitate a conducerii partidului, acțiunile și preocupările dumneavoastră recente, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sînt prețuite de toți cei ce muncesc și trăiesc în patria noastră, ca o dovadă de permanentă și adincă grijă pentru destinele construcției socialiste in România.Complexul de măsuri și indicații care au marcat puternic ultima perioadă de timp, rod al unor analize aprofundate ale posibilităților și realităților, al largii consultări a specialiștilor, a tuturor celor ce muncesc corespunde pe deplin stadiului de dezvoltare actual și cerințelor acce- ( lerării progresului economiei. Ne bucură constatarea că agricultura, sector de deosebită însemnătate in economia noastră, s-a aflat în permanență în centrul atenției secretarului general al partidului, a cărui participare la colocviul larg cu lucrătorii, cu specialiștii ne-a insuflat hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru ca prețioasele indicații date să devină fapte.Măsurile enunțate în expunerea dumneavoastră la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970, în alte luări de cuvînt, au fost u-imite cu mare interes, cu nespusă \ ..isfacție de către toți oamenii

muncii din agricultură, care văd în ele un program amplu, realist, pentru perfecționarea activității în unitățile agricole, un stimulent de a pune toată priceperea și energia în slujba îndeplinirii și depășirii programului stabilit de partid. Exprimăm cu acest prilej prețuirea caldă pentru stilul plin de dinamism și înalță responsabilitate, caracteristic muncii dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, pentru consecvența cu care acționați neobosit pentru progresul plaiurilor românești, pentru fericirea poporului român.Sîntem pe deplin conștienți — se spune in telegramă — că dispunem de însemnate rezerve care pot fi puse în valoare pentru sporirea producției agricole, vegetale și animaliere. Cele 16 consilii intercoope- ratiste pe care le-am înființat, aplicarea planurilor de colaborare cu unitățile agricole de stat, concentrarea unor activități în unitățile de tip industrial, mobilizarea mai largă a eforturilor tuturor cooperatorilor vor contribui la obținerea unor recolte mai mari, a unor producții sporite de lapte, carne, ouă și, pe această cale, la aprovizionarea abundentă a pieței cu produse agroali- mentare și a industriei cu materii prime.Ne angajăm față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem totul pentru ca munca și rezultatele muncii noastre, ale întregii activități pe care o vom desfășura pe ogoare să corespundă întru totul cerințelor dezvoltării agriculturii noastre socialiste.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
SKUPȘTINEI FEDERALE 

A R. S. F. IUGOSLAVIA

Primire la Marea Adunare NaționalăLuni la amiază, tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului' Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, a primit delegația Comitetelor de politică externă ale Vecei social-politice și Ve- cei popoarelor ale Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia, condusă de tovarășul Bogdan Osolnik, care se află în țara noastră la invitația Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă de caldă prietenie, au luat parte tovarășii Mihai Dalea, președintele Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, Ion Mărgineanu și Iuliu Fejes, secretari ai M.A.N., și Marin Enache, deputat.

A fost de față Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.
★în aceeași zi, delegația Comitetelor de politică externă ale Vecei social-politice și Vecei popoarelor ale Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia a fost primită de tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România.
★Luni seara, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Iso Njegovan, a oferit un dineu în onoarea delegației. (Agerpres)

Plecarea ministrului român al forțelor armate 
la ședința Comitetului miniștrilor apărării din statele 

participante la Tratatul de la Varșovia

CONSTITUIREA

Luni seara a plecat la Budapesta general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, însoțit de generalcolonel Marin Nicolescu și general- locotenent Vasile Ionel, ad.juncți ai ministrului forțelor armate, pentru a participa la ședința Comitetului miniștrilor apărării din statele participante la Tratatul de la Varșovia.

La plecare, în Gara de Nord, au fost prezenți adjuncți ai ministrului forțelor armate, generali și ofițeri superiori.Au fost, de asemenea, de față ambasadorul R. P. Ungare la București, Ferenc Martin, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
Finala probei de simplu din cadrul turneului internațional de tenis pe teren acoperit de la Macon (Georgia), disputată între iugoslavul ZE- LIKO FRANULOVICI și românul ILIE NĂSTASE, a oferit spectatorilor o luptă palpitantă, cu neașteptate schimbări de scor și un ultim set dramatic. Condus cu 2—0 la seturi, Năstase a avut o puternică revenire, reușind să egaleze scorul, dar, în Ultimul set, lacsprvlciul .ilui . țiăstâSe; iugoslavul a răSplină' i:ti "lin'„paksing shoot" imparabil de stingă, care i-a asigurat victoria. Rezultat final :6— 4, 7—5, 5—7, 3—6, 7—6 în favoarea lui Zeliko Franulovici.TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS PE TEREN ACOPERIT DE LA LONDRA a continuat cu desfășurarea „sferturilor" de finală. Performerul zilei a fost iugoslavul NIKOLA PILICI, învingător cu 6—3,7— 6 în fața campionului australian JOHN NEWCOMBE. Alte rezultate : Laver (Australia)-Hewitt (Republica Sud-Africană) 6—1, 6—1 ; Riessen (S.U.A.)-Taylor (Anglia) 7—5, 6—4 ; Roche (Australia)-Emerson (Australia) 2—6, 6—3, 6—4.SELECȚIONATA MASCULINA DE HANDBAL A ORAȘULUI GALAȚI, care se află în turneu în Algeria, a jucat la Constantine cu reprezentativa țării gazdă. Handbaliștii români au terminat învingători cu scorul de 14—11.ECHIPA DE FOTBAL POLITEHNICA IAȘI și-a încheiat turneul în Republica Arabă Unită, jucînd la Cairo cu formația locală Zamalek. 1 i capătul unui joc echilibrat, sco- ■ ’ -. fost egal: 0—0. In cadrul a- ii turneu, echipa' Politehnica laț* a susținut cinci meciuri, dintre' care a pierduț două, a cîștigat unul și a terminat la egalitate două.CONCURSUL ATLETIC DE SALA DESFĂȘURAT LA BERLIN a prilejuit, stabilirea unor rezultate excepționale, îndeosebi la probele feminine. Astfel, MARGITTA GUMMEL a obținut la aruncarea greutății 19,54 m, iar KARIN BALZER a fost cronometrată în proba de 50 m garduri cu timpul de 6”7/10. Cele două atlete din R.D. Germană au stabilit astfel cele mai bune performanțe mondiale pe teren acoperit în probele respective. Tot în concursul desfășurat în sala „Dynamo" din Berlin, proba de 800 m plat femei a fost cîștigată de sportiva româncă ILEANA SILAI cu timpul de 2’07”8/10. Reprezentantul Republicii Arabe Unite, NAGUI ASSAD, a realizat în proba de aruncarea greutății un nou record al țării sale și al Africii cu performanța de 19,76 m. Proba a fost cîștigată de HARDMUTH BRIESENICK (R.D. Germană) cu 20,54 m.ÎN SALA „FESTIVALNA" DIN SOFIA, gazda apropiatelor campionate europene de atletism pe teren acoperit, s-a desfășurat dubla întîl- nire dintre selecționatele POLONIEI și BULGARIEI. La masculin au ciș- tigat oaspeții cu 77—50 puncte, iar la feminin victoria a revenit gazdelor cu 41—39 puncte.

CLUBULUI „FEMEIA XVîn sala Dalles a avut loc luni la amiază, sub egida Comitetului municipal al femeilor București, Universității populare București și Comitetului pentru cultură și artă al municipiului București, constituirea clubului „Femeia.,;,XlȘi“. • îmbogățirea ■cunoștințelor femeilor' în'f toâtK'''''d<5- meniile, lărgirea orizontului de cultură și dezvoltarea personalității lor sînt telurile principale pe care și le-a propus noul club. în programul prezentat în ședința de constituire pentru perioada următoare figurează ac-țiuni cultural-educative complexe menite să ofere informații de actualitate legate de preocupările lor specifice. Paralel. în cadrul clubului vor funcționa cabinete, în care vor fi acordate consultații pe teme medicale, juridice, pedagogice, cosmetice,’ precum și cercuri practice de croitorie. broderie, tricotaje, gospodărie etc.

Plecarea delegației guvernamentale române
la Tîrgul internațional de la CairoLuni dimineața a plecat în Republica Arabă Unită o delegație guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Cornel Burtică, minisfrut^țjomerțului ex;l,ei;i^..pe;n'tru arparfiCLpa la deschiderea oficială a Tirgului internațional de la Cairo.La această manifestare, țara , noastră este prezentă cu o expoziție, în cadrul căreia sînt înfățișate, cu preponderență. produse ale industriei constructoare de mașini (mașini- unelte, tractoare și utilaje agricole.

mijloace de transport auto, produse electrotehnice etc.), precum și o gamă variată de produse chimice și petroliere.# Lâ-pledare; pe ’ aeroportul Otob'eni, membrii delegației guvernamentale române au fost salutați de Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și de Ibrahim Youssiri, însărcinat cu afaceri ad- interim al R.A.U. la București.(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 3, 
4 și 5 martie. în țară : vremea se men
ține friguroasă, mai ales noaptea, în 
prima parte a intervalului. Apoi se

PRONOEXPRESPREMIILE CONCURSULUI NR. 8 DIN 24 FEBRUARIE 1971 :Extragerea I : Cat. I : 1,10 variante a 100 000 lei; Cat. 2: 2,65 a 33 984 lei ; Cat. 3 : 11,40 a 7 900 lei ; Cat. 4 : 47,55 a 1 894 lei ; Cat. 5 : 126,50 a 712 lei ; Cat. 6 : 4 568,20 a 40 lei.REPORT CATEG. 1 : 835 890 lei.Extragerea a Il-a : Cat. B : 3,45 variante a 29 918 lei ; Cat. C : 50,10 a 2 060 lei ; Cat. D : 2 031,30 a 60 lei ; Cat. E : 152,15 a 200 lei ; Cat. F : 2 932,25 a 40 lei.REPORT CATEG. A : 487 655 lei.Cîștigul de categ. 1 (întreg) a fost obținut de participantul ION IONES- CU din Craiova, care va primi, la a- legere, un autoturism plus diferența în bani sau întregul cîștig în numerar.

10,00 — 11,00 Teleșcoală — emisiune 
în colaborare cu Ministerul 
învățămîntului o Chimie — 
cl. IX—X : Azotul șl princi
palii săi compuși a Biologie 
— ci a IX-a : Creșterea șl 
dezvoltarea Ia plante • Poșta 
teleșcoală»
Deschiderea emisiunii. Steaua 
polară — cabinet de orienta
re școlară' și profesională. 
ROMANIA ’71. AZI — JUDE
ȚUL TULCEA. Emisiune de 
Sorin Pamfil. Imaginea : Ti- 
beriu Vătășescu. 
Publicitate. 
1001 de seri — emisiune 
tru cei mici.

19.30-Telejurnalul de seară. 
20,00 Concursul și Festivalul 

ternational „Cerbul de 
Brașov — România. Ediția a 
IV-a a Deschiderea • Cuvîn- 
tul tov. Valeriu Râpeanu, 
președintele juriului interna
tional, vicepreședinte al 
Radioteleviziunii Române 
o Prezentarea concurenților 
• Concurs ; Eliane Dambre 
— Elveția ; Mimi Ivanova — 
Bulgaria ; Derek John Tilley 
— Țara Galilor ; Regina 
Thoss — R.D.G. ; Dova — 
Spania a Prezentarea juriu
lui • Recital Doina Badea.

21,30 Rondel pentru orașul de por
țelan — reportaj de Maria 
Preduț și Mihai Romașcu.

21,50 Partea a Il-a a Concursului 
și Festivalului Internațional 
„Cerbul de aur" o Recital 
Alain Barriăre.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
23.10 închiderea emisiunii.

pen-

In- 
aur"

cinema
• Mihai Viteazul : PATRIA — 
10; 15; 19,30.
• începutul : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 13,15; 20,30.
o Mexic ’70 : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : LUCEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 
13,45; 15,15, 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19: 21,15.
• Romeo șl Julieta : CAPITOL — 
8,45; 11,45; 14,45; 18; 21, FAVORIT 
— 10; 13; 16,30; 19,30.
e Clanul sicilienilor : SALA PA
LATULUI — 17 (seria de bilete — 
3605); 20,15 (seria de bilete — 3607), 
FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 21, MELODIA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 GLO
RIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30..
• B. D. intră în acțiune : LUMI
NA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, MUNCA - 15,30; 18; 20.15.
• Cîntecele mării : VOLGA

15,30;

11,15; 13,30; 15,45;INTREAURORA — 9; ____ ..
18; 20,15, ÎNFRĂȚIREA 
POPOARE - 15,30; 17,45; 20.
• Cîntărețul mexican — 9; 10,30;
12.30, 14,30, în lumea dansului —
16.30, Viața nu iartă — 18,45, Aero- 
grad — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Fablio magicianul ; TIMPURI 
NOI — 9,30—17,30 în continuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19,30; 21.
o Incineratorul : VIITORUL — 16; 
18; 20.
e Tripla verificare : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, ARTA — 9,30—15,30 
în continuare; 18; 20,15.
• Băieți buni, băieți răi 
TORIA - 9; 11,15; 13,30 
20,45, TOMIS — 9; 11,15 
18,15; 20,30, FLAMURA 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
o Un italian în America 
VIȚA — 9,30; 11,30; 13,30; 16
20.30, MODERN — 9; 11,15 
16; 18,15; 20,30.
• Strada lăturalnică : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• îngerii negri : DACIA — 8,30— 
20,39 în continuare. MIORIȚA — 
10; 13; 16; 19.
• Cinci pentru infern : BUCEGI
— 16; 18,15, 20,30, GIULESTI
15.30, ; 18; 20,30.
o Genoveva de Brabant: 
REA — 14,45; 16,
DRUMUL SĂRII 
18,30; 20,30.
• Ultimul samurai : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
• Crimă și pedeapsă : MOȘILOR
— 15; 19.
• Pomul de Crăciun : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,15.
e Ora scorpionului : VITAN 
15,30; 18; 20,30.
• 100 de carabine: RAHOVA 
15,30: 18; 20,30.

va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în nord-estul tării, 
unde va ninge local. în rest, ninsorile 
vor fi izolate. Vînt potrivit cu inten
sificări în Moldova la începutul inter
valului. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 13 șl minus 3 
grade, iar maximele între minus 5 și 
plus 5 grade, local mai ridicate spre 
sfîrșitul intervalului. In București : 
vremea se menține friguroasă în pri
ma parte a inter» aiului, apoi se va 
încălzi ușor. Cerui va fi temporar 
favorabil ninsorii slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura staționară la început, apoi 
în creștere ușoară.

Ministrul industriei chimice, Mihail Florescu, a plecat luni dimineață spre R. F. a Germaniei, pentru a purta discuții cu reprezentanți ai conducerii industriei de specialitate din această țară, în vederea extinderii relațiilor de colaborare și cooperare în domeniul chimiei.
★O delegație a Ministerului învățămîntului, condusă de ministrul Mircea Malița, a părăsit luni dimineața Capitala, îndreptîndu-se spre Londra.La invitația ministrului englez al educației și științei, Margaret Hilda Thather, delegația va vizita instituții de învățămînt și de cercetare și va avea convorbiri cu reprezentanți ai vieții culturale și științifice din Marea Britanie.Printre persoanele oficiale prezente la plecare pe aeroportul Otopeni se aflau Denis Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.I *Luni dimineața a sosit la Budapesta Alexandru Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scînteia", care, la invitația ziarului „Nepszabadsâg", face o vizită de prietenie în Ungaria.La sosire, în gara Nyugati, au fost de față Istvan Sarlos, membru al C.C. al P.M.S.U., redactor-șef al ziarului „Nepszabadsâg", și Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta.
*Atașatul militar, aero și naval al R. D. Germane la București, lt. col. Horst Beutling, a oferit luni seara, în saloanele ambasadei, un cocteil cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a Zilei Armatei Populare Naționale a R. D. Germane.Au participat general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, șeful Marelui Stat Major, Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai presei.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, atașați militari.
★Luni după-amiază, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, au sosit la București Maurits Felix Vige- veno, ambasador, și K. W. Reinink, director în Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.■ Delegația olandeză va avea convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale și unele probleme internaționale de interes comun.
★în Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj a avut loc luni la amiază solemnitatea inmînă- rii diplomei de Doctor Honoris Causa savantului olandez Jan Tinbergen de la Școala superioară economică din Rotterdam.Deschizînd festivitatea, prof. univ. dr. docent Ștefan Pascu. rectorul universității, a salutat prezența în România, la Universitatea clujeană, a înaltului oaspete, erudit cercetător al fenomenului economic mondial, unul din cei. doi oameni de, știință djn .lume,,cărorp li s-a acordatipină acum Premiul Nobel pentru științe economice.în expunerea de motive a senatului universitar, prezentată de conf. univ. dr. Constantin Olah, decanul Facultății de studii economice, se arată că profesorul Jan Tinbergen este unul din creatorii econometriei, o nouă ramură a științei.Mulțumind Senatului Universității clujene pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, savantul olandez a subliniat că științele economice pot .și trebuie să-și aducă contribuția la fericirea omenirii, la instaurarea unei lumi a păcii.
★La invitația Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România a sosit în Capitală o delegație a Consiliului pentru comerțul cu Europa de Est din Marea Britanie, condusă de John Stevens, președintele consiliului. (Agerpres)

Praga—Kladno. Douăzeci de minute pe șoseaua de asfalt, care se mulează docilă reliefului divers. Deal, cimpie, din nou deal, din nou cîm- pie. Puternicul centru industrial se prefigurează de departe la linia orizontului, prin coșuri înalte, care fumegă harnic. Ne aflăm pe teritoriul oțelăriilor din Kladno, centru cu vechi tradiții al siderurgiștilor.Așezarea are... peste jumătate de mileniu. Straturile geologice din a- dînc l-au îndemnat pe om să le răscolească, să le tulbure liniștea uitată de timp. Și omul a fost răsplătit pentru truda sa. Pămîntul i-a restituit, drept preț al muncii, minereu și cărbune. La suprafață, omul a înălțat apoi, încet, incet, hale din fier, beton și sticlă pentru făurirea oțelului. Cu timpul, uzinele s-au extins, au cuprins, într-o îmbrățișare unică, orașul. încet — pînă cînd au venit anii socialismului... *Străbatem de la un cap la altul oțelăriile, însoțiți de dispecerul Jean Pospișil, $i receptăm direct ritmul fierbinte al acestui „plămîn" de oțel al Cehoslovaciei noi. Cuptoare de peste 75 de ani ; dar ștafeta este preluată de un eșalon viguros de instalații moderne, construite în ultimii ani. De fapt, a construi este verbul care se conjugă aici necontenit la prezent, deoarece într-un centru siderurgic niciodată construcția și reconstrucția nu se termină.Pentru a dimensiona prestigiul uzinelor din Kladno. este suficient să arătăm că in cuptoarele electrice de aici se plămădesc renumitele mărci—de oțeluri „Poldi" — oțeluri rapide, oțeluri anticorozive, oțeluri nobile „Poldi"....,Ni s-a spus că numele „Poldi" vine de la o fată — Leopoldina. Chipul ei a fost uitat, dar hărnicia siderurgiștilor cehi și slovaci i-au aurit diminutivul, trimițîndu-1 să călătorească prin lume. Oțelurile respective sînt cunoscute și așteptate chiar și în locuri în care tradiția industrială concurează de la egal mica așezare aflată la numai douăzeci de minute distanță de Praga.Din oțelării, lingourile poposesc

ÎNSEMNĂRI DIN

R. S. CEHOSLOVACĂ

în laminoare. Spectacolul impresionează înainte de toate prin precizie. Fracțiunea de sebundă e un timp enorm aici și de aceea e prețuită ca atare. Pe lungile căi cu role evoluează blocuri masive de metal incandescent. Sub privirea omului, lin- goul încălzit la alb „slăbește". Prins în chinga dură a laminoarelor, metalul se împotrivește inutil, pentru că soarta lui a hărăzit-o definitiv mintea lucidă a omului. Paturile mișcătoare, cleștii mecanici automați l-au și aruncat la „răcire" sub o nouă înfățișare: profile industriale diverse, benzi cu o mie și una de întrebuințări etc.M-am întîm- plat lingă maistrul Jiri Miiller exact în momentul cînd măsura cu un șubler special dimensiunile unor benzi încă dogorind, abia scăpate din strînsoarea ’’cilindrilor de laminor.Lingă maistru; spre patul de răcire, laminoarele împingeau la intervale socotite matematic noi benzi de oțel, bucuroase de clipa de răgaz. Oameni bine pregătiți profesional, pasionați de meserie, supravegheau acest proces de transfigurare a metalului, luau decizii rapide, veghind cu înaltă competență la faima oțelurilor. De altfel, despre virtuțile siderurgiștilor de la Kladno, un interlocutor găsit ad-hoc, B. Stanislav, imi spunea la forjă, loc unde totul se prelucrează modern, în matrițe :— Priviți la muncitoarea de la ciocanul acesta matrițor. -Munca ei pare simplă : manete și butoane. Ca să le știe însă rostul, a trebuit să-și termine liceul și să treacă un examen practic de înaltă calificare.O oglindă retrovizoare, cît ecranul unui televizor, arăta ce se petrece în cuptor, deplasările blocului de oțel, înlesnind alegerea momentului optim al aducerii în cleștii matriței. Gesturile reflexe, ale operatoarei simbolizau de fapt virtuțile recunoscute ale muncitorilor cehi și slovaci, ale căror minți și mîini dăruiesc anual Republicii Socialiste Cehoslovace peste zece milioane tone de oțel.
Ilie TĂNASACHE

Industria de construcții mecanice din R.P.D. Coreeană, care a cunoscut o dezvoltare vertiginoasă în ultimii ani, produce o gamă variată dc mașini și echipamente, mașini-unclte de mare capacitate, prese de mai multe mii de tone, transformatoare de înaltă tensiune, motoare Diesel, excavatoare, tractoare, camioane. în prezent, această industrie furnizează economici naționale nord-corcene toate mașinile și echipamentele, de Ia cele mai simple, pînă la cele mai complexe și de înaltă precizie. în imagine : într-unul din atelierele de fabricație ale întreprinderii de utilaj energetic Cenlima Taen
(Urmare din pag. I)

1 ® 1

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital de vioară susținut 
de Evelio Tieles (Cuba), Ia pian — 
Victoria Ștefănescu — 20.
o Opera Română : Faust — 19.30. 
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) . Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Puri- 
cele în ureche — 20.
a Teatrul Mic : Zadarnice locuri 
de iubire — premieră
• Teatru’ „Ion Creangă" : 
teiaș Gîscarul — 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat : 
zel-tov ! — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Guliver în 
păpușilor — 17.
• Teatru! de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Dldinei
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul infern
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Sonahil Lunii — 19,30.
o Circul Internațio
nal ’71

20.

nivelului recoltei sînt cunoscute. Prin noua formă de organizare și retribuire a muncii în cooperativele agricole, cooperatorii sînt direct interesați în sporirea recoltei — retribuirea in acord global făcîndu-se după cantitatea de sfeclă obținută la hectar de către formația de lucru, tn a- ceastă privință, a fost reliefată experiența județului Mureș, unde s-au organizat două asociații intercoope- ratiste care cuprind 74 la sută din suprafața ocupată cu sfeclă de zahăr din județ. După cum spunea în consfătuire tov. Marcel Mogoșiu, directorul general al Direcției agricole Mureș, au fost create ferme cu cîte 100—300 ha teren, încadrate cu cîte un specialist. Formațiunile de lucru constituite din cooperatori și mecanizatori au preluat terenul, utilajele, îngrășămintele chimice. Și în alte județe s-au organizat formațiuni de lucru care au preluat cultivarea' sfeclei, iar retribuirea se va face în a- cord global cu plata în bani. Desigur, perfecționarea formelor de , organizare și retribuire a muncii va contribui și la aplicarea corectă a tehnologiilor, deoarece cooperatorii sînt direct interesați să obțină producții cît mai mari. Este necesar ca, în aceste zile, să se treacă efectiv la executarea tuturor lucrărilor de care depinde obținerea unei recolte mari și, la momentul potrivit, să înceapă semănatul.Sfecla, după cum s-a mai arătat, se recoltează cu un conținut de pînă la 18 la sută zahăr, care poate fi extras în cea mai mare parte prin- tr-o tehnologie corectă. De altfel, datorită dotărilor noi cu tehnică modernă și bunei întrețineri a utilajelor, pierderile, tehnologice în timpul prelucrării au scăzut continuu, fiind in 1970 cu 15 la sută mai mici de- cît în 1969, iar conținutul zahărului în melasă s-a redus cu 8 la sută. Anul trecut. Fabrica de zahăr Bu- cecea, județul Suceava, de exemplu, și-a depășit capacitatea de prelucrare cu peste 30 la sută, randamentul în zahăr fiind 14,4 la sută, cu mult mai mare decît media realizată pe țară. Tov. Dumitru Blaj, directorul fabricii, referindu-se Ia aceste rezultate, arăta că ele se datoresc bunei aprovizionări cu materie primă, fabrica îngrijindu-se ca sfecla de zahăr să fie bine păstrată și să ajungă proaspătă. „Am acționat în direcția transportării rapide a sfeclei, pe baza unor grafice respectate în mod riguros. Alături de aceasta am introdus o disciplină de producție severă.

Nu sînt măsuri neobișnuite, dar le-am aplicat corect".Numai că în alte fabrici, neglijîn- du-se aceste cerințe elementare, pierderile de zahăr din sfeclă înregistrate, atit în timpul păstrării în cîmp, la care se adaugă cele de la prelucrare, au făcut ca, pe ansamblu, procentul de extracție a zahărului să fie mic, de numai 12 la sută. Iată, de exemplu, ce se întîmplă cu sfecla lăsată în grămezi pe cîmp. Din cercetările întreprinse de Institutul pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr de la Brașov rezultă că sfecla rămasă în grămezi pe

nătoare. Am menționat realizările din anul trecut ale fabricii de la Bu- cecea, care o situează la nivelul celor mai bune rezultate înregistrate pe plan mondial. Dar în timp ce la Bucecea pierderile totale în procesul de producție au fost de numai 2,6 la sută, la cea din Oradea ele s-au ridicat la 4,3 la sută. Fabrica de zahăr din Oradea este una din cele mai moderne unități construite în ultimii ani în țară. Numai că aci procesul de producție nu a fost pus la punct, iar organizarea muncii a lăsat de dorit, în cadrul consfătuirii s-a cerut ca, in decurs de două luni, să se facă toate

PRODUCȚIA DE ZADAR

cîmp pierde, în cursul lunii septembrie, cite 3,37 kg zahăr la tona de rădăcini, iar în octombrie — 2,35 kg. Or, în cîmp stau, in medie, aproximativ 500 000 tone rădăcini intr-o perioadă de 10 zile, ceea ce înseamnă că se pierd 8 000 tone zahăr. Aceste defecțiuni își au originea în lipsa de colaborare între fabrici și cooperativele agricole care asigură materia primă. Pe de o parte, personalul fabricilor s-a limitat la încheierea contractului și recepțio-narea producției la centrele de preluare, fără să se intereseze pe parcurs de starea culturii și fără să se ocupe în mod deosebit de întocmirea și respectarea unor grafice care să asigure recoltarea, prelucrarea și transportul ritmic al sfeclei, astfel .incit aceasta să nu fie lăsată timp îndelungat în grămezi pe cîmp, pe rampele de încărcare. în vagoane și chiar în fabrică.O mare cantitate din dulceața sfeclei se pierde în timpul prelucrării, rezultînd așa-zisele ..pierderi tehnologice", al căror nivel variază foarte mult de la o fabrică la alta, chiar dacă acestea au condiții de dotare asemă-

remedierile necesare, iar șeful Departamentului industriei alimentare să raporteze îndeplinirea acestei sarcini. Fiind perioada de remont, toate fabricile să-și pună la punct utilajele, în așa fel încit, la toamnă, să asigure o prelucrare în condiții superioare a sfeclei de zahăr, să reducă la minimum pierderile în procesul tehnologic. Este o problemă de mare importanță pentru economia țării. Dacă randamentul la prelucrare ar crește numai cu 1 la sută, într-o campanie de prelucrare, s-ar putea obține în plus 40 000 tone zahăr.Obținerea unei cantități mai mari de zahăr din aceeași materie primă necesită introducerea și generalizarea unor tehnologii noi, moderne. Tov. Florian Domșa, șef de secție la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria alimentară, sublinia avantajele pe care le prezintă procedeul dc prelucrare a sfeclei în două faze : în perioada de vîrf se obține siropul gros, care se păstrează în cisterne și. mai tîrziu, este folosit la extragerea zahărului. Prin aceasta se scurtează perioada de fabricație și se reduc pierderile cauzate de păstrarea îndelungată a sfeclei. Este un procedeu

care, în alte țări, se practică pe scară largă. Specialiștii noștri au cerut să meargă în străinătate pentru a se documenta asupra metodei și după ce au bătut multe țări din Europa și America au solicitat răgaz să o experimenteze. Toate aceste dorințe au fost îndeplinit?, metoda s-a dovedit eficientă, numai că nu se-apli- că. Departamentul industriei alimentare trebuie să manifeste mai multă operativitate în ce privește perfecționarea tehnologiilor de fabricație, să tragă la răspundere pe cei care tărăgănează aplicarea unei metode atit de avantajoase. în această direcție este nevoie și de un sprijin mai mare din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, care trebuie să producă într-un timp mai scurt utilajele necesare. Scurtarea perioadei de prelucrare a sfeclei ar duce la creșterea producției de zahăr și la economii de circa 360 milioane lei.Există condiții ca necesarul de zahăr pentru consumul intern al țării să fie obținut de pe o suprafață mai redusă care să se cultive cu sfeclă de zahăr. Aceasta presupune însă sporirea randamentului la hectar și perfecționarea tehnologiilor de fabricație. In actualul cincinal, agricultura va primi mai multe îngrășăminte și mașini agricole, se vor extinde irigațiile, se va completa și perfecționa baza materială a fabricilor de zahăr. Condițiile materiale sînt create. A fost perfecționat și cadrul organizatoric. Folosirea acestor condiții presupune o mai bună organizare a muncii în cooperativele agricole și în fabrici, respectarea agroteh-’ nicii sfeclei de zahăr și a tehnologiilor de fabricație. în această direcție Centrala organizării producției și industrializării sfeclei de zahăr va trebui să aibă un aport mai mare, acționînd atit în ce privește sporirea producției de sfeclă, cit și pe linia industrializării ei. Fabricile, purtînd, în egală măsură, răspunderea pentru asigurarea cantității și calității materiei prime, trebuie să sprijine unitățile agricole în sporirea producției de sfeclă.Bazele viitoarei producții se pun începînd din aceste zile, cînd în u- nitățile agricole se fac fertilizarea și pregătirea- terenuluii Curînd, o dată cu încălzirea timpului, va începe și semănatul. Este necesar ca organele de partid și de stat, Centrala organizării și industrializării sfeclei de zahăr să se ocupe de executarea la timp și la un nivel calitativ ridicat a acestor lucrări de care depinde nivelul viitoarei recolte de șfeclă, condiție hotărîtoare pentru sporirea producției de zahăr.



O unitate a forjelor patriotice laojie ne în timpul unui atac

R.A.U. SUSȚINE SOLUȚIONAREA 
POLITICĂ A CRIZEI

DIN ORIENTUL APROPIAT
- 0 CUViNTARE A PREȘEDINTELUI ANWAR SADAT -

LAOS

Importante poziții strategice 
ocupate de forțele patriotice

XIENG KUANG 1 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că puternice unități ale forțelor patriotice laoțiene au reușit să cucerească complet importanta bază strategică „Colina 31“ — deținută de cea de-a treia brigadă saigoneză de parașutiști. De asemenea, patrioții laoțieni au ocupat o bază a artileriei saigoneze, precum și înălțimea „Hong Ha", luind un mare număr de prizonieri. Se a- preciază că în cursul acestor operațiuni militare au fost decimate cîteva unități ale trupelor agresoare.Comandamentul militar de la Saigon a anunțat, totodată, că pentru
O declarație a guvernului

R. D. GermaneBERLIN 1 (Agerpres). — Guvernul R. D. Germane cere Statelor Unite să înceteze neîntîrziaț bombardamentele. asupra R. D. Vietnam, Vietnamului de sud, Laosu- 1(11 Cambodglbi; âă-ăl fetl'iițțâ total și necondiționat trupele din Indochina și să pună capăt încălcării repetate a suveranității R. D. Vietnam, se spune în declarația Consiliului de
Noi luări cfe poziție 

ale senatorilor americani 
împotriva agresiunii din IndochinaWASHINGTON 1 ’ (Agerpres). -într-un interviu acordat unui reprezentant al agenției U.P.I., în legătură cu intervenția militară a S.U.A. în Indochina, senatorul George Mc
Govern, oare și-a anunțat intenția de a candida, pentru alegerile prezidențiale din anul 1972, a declarat : 
,,Consider că acest război... bombar
darea masivă a țăranilor lipsiți de 
apărare din Laos, Cambodgia și Viet
namul de sud, unde am ucis poate 
un milion de oameni nevinovați, 
constituie o infrîngere morală și po
litică pentru Statele Unite,. oricare 
ar fi circumstanțele".Președintele Comisiei senatoriale pentru relațiile externe, William 
Fulbright, a afirmat, într-un interviu acordat rețelei de televiziune

Ultimele evenimente de pe scena politică portugheză confirmă întru- totul că autoritățile fac tot ce le stă în putință, în pofida propriilor declarații, pentru ca nimic să nu se schimbe, pentru ca imobilismul să fie legiferat și consfințit. Intr-un recent discurs radiotelevizat, premierul portughez, Marcello Gaetano, a readus pe tapet ideea unei relorme constituționale aflată în curs de pregătire de cabinetul său. Potrivit acestei reforme, coloniile portugheze din Africa ar urma să se transforme în „regiuni autonome cu competențe limitate". Măsura, menită să creeze aparențele unei schimbări în politica colonială portugheză, ca urmare a opoziției crescinde manifestate de opinia publică din Portugalia și din alte țări ale lumii față de tenacitatea cu care Lisabona se cramponează de „teritoriile de peste mări", nu poate fi considerată nici măcar ca un paliativ. Și asta, deoarece însuși Caetano a ținut să sublinieze că reforma preconizată „nu va constitui un pas spre independență".Actualitatea imediată contrazice, de altfel, flagrant imaginea pe care oficialitățile ar vrea s-o acrediteze' înăuntrul și în afara țării despre Portugalia. Exploziile de la bordul pachebotului „Vera-Cruz" și de pe nava „Cunene", ambele afectate transportului, de trupe portugheze spre coloniile din Africa, sint o dovadă grăitoare. La puțin timp după ce autoritățile au introdus măsuri speciale de securitate în port, un alt șir de explozii, la unele instituții din capitala portugheză, inclusiv la o școală a Direcției generale a siguranței, au alarmat grav cercurile oficiale.Protestele împotriva politicii oficiale atît pe plan intern cit și extern se intensifică pe zi ce trece și îmbracă cele mai variate forme. într-o singură lună de zile, nouă locotenenți formați în cele mai renumite școli militare au dezertat pentru a nu fi obligați să participe la războiul colonial. într-un raport al ministerului apărării din Portugalia se recunoaște că unii ofițeri tineri „încearcă să sa

a se face față grelei situații de pe frontul laoțian, vor fi trimiși acolo de urgență 11 000 de militari, sub comanda generalului Nguyen Khang, precum și două brigăzi, aflate în prezent la Khe Sanh și Neak Luong.
★SAIGON. — în cursul nopții de duminică spre luni, forțele patriotice din Vietnamul de sud au bombardat cu rachete și mortiere două poziții americane situate in provincia Quang Tri, unde 9 000 de soldați americani sprijină incursiunile trupelor saigoneze pe teritoriul laoțian.

Miniștri al R. D. Germane, difuzată de agenția A.D.N. Declarația reafirmă solidaritatea și sprijinul R. D. Germane pentru popoarele Indochi- nei și apreciază că propunerile reprezentanților acestora constituie- un program realist și constructiv pentru curmarea agresiunii americane și restabilirea păcii în această parte a lumii.

C.B.S., că hotărîrea anunțată de Pentagon săptămîna trecută în legătură cu prezența unor echipe de salvare a piloților americani căzuți în Laos violează nu numai spiritul, ci și litera amendamentului Cooper-Church, care interzice alocarea de mijloace în sprijinul trupelor terestre alei S.U.A. in Cambodgia, Laos sau Tai- landa.Fulbright a exprimat îngrijorarea opiniei publice americane în legătură cu actualul curs al războiului din Indochina și a anunțat că pregătește un proiect de lege prin care secretarul Departamentului de Stat, William Rogers, și alte oficialități ale guvernului american să fie obligate să participe la audieri' publice în legătură cu politica dusă de S.U.A. în Indochina.
boteze disciplina în sinul forțelor armate portugheze, propagînd idei subversive". Mai multe mii de portughezi au adresat Consiliului de miniștri și Adunării Naționale petiții prin care cer amnistie generală pentru deținuții politici. Mai mult decît atit, 15 deputați au prezentat în Parlament un proiect de amendament la Constituție care propune alegerea șefului statului prin vot universal. La Universitatea din Lisabona au avut loc ciocniri între poliție și, studenții care au organizat mai multe acțiuni în cadrul unei campanii de proteste
PORTUGAUA
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împotriva politicii interne și externe a guvernului. După cum, s-a mai a- nunțat.. în urma acestor incidente, autoritățile au închis facultățile de drept, de litere și de înalte studii tehnice. Toate acestea sînt simptome ale unei stări de spirit pe care, după cum se vede, chiar și autoritățile de la Lisabona sînt silite să o recunoască oficial. Astfel, in urma tulburărilor studențești, ministrul apărării arăta că dacă „subversiunea" continuă se vor lua măsuri drastice ce vor merge. pînă la incorporarea obligatorie a tuturor tinerilor de 21 ani. fără excepție pentru studenți.O dată mai mult, guvernul premierului Caetano dovedește că toate pro
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ZIARULUI 
„MORNING STAR“

Duminică după amiază la 
„Royal Festival Hali" din Lon
dra a avut loc un miting festiv 
cu ocazia celei de-a 41-a ani
versări a ziarului „Morning 
Stai", organ al PC. din Marea 
Britanie

Secretarul general al Partidu
lui Comunist din Marea Brita
nie, John Gollan, a dat o inaltă 
apreciere activității ziarului, 
care continuă tradițiile cotidia
nului „Dailly Worker" in lupta 
clasei muncitoare din Anglia 
pentru pace, democrație și so
cialism. In prezent — a arătat 
vorbitorul — „Morning Star" se 
află in primele rinduri ale bătă
liei împotriva proiectului de 
lege guvernamental de îngră
dire a activității sindicatelor, 
ridicindu-se in apărarea drep
turilor și. libertăților fundamen
tați, ale celor ce munepse,

Deputatul laburist Sta Btqiielî, 
după ce a adus uh salut organu
lui comuniștilor britanici, s-a 
referit la campania care se des
fășoară in întreaga țară împo
triva proiectului de așa-zisă re
formă a legislației sindicale. 
Despre intensificarea mișcării 
greviste a oamenilor muncii din 
Anglia a vorbit Bill Lindley, 
secretarul general al sindicatu
lui muncitorilor din serviciile 
comunale. La miting a luat cu- 
vlntul și Louise Patterson, se
cretar executiv al Comitetului 
newyorkez pentru apărarea ti
nerei comuniste americane An
gela Davis. Nguyen Ngoc 
Dung, consilieră a delegației. 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu din Vietnamul de Sud 
la tratativele de la Paris, a 
vorbit despre lupta popoarelor 
din Indochina împotriva agre
siunii americane. ■

După încheierea mitingului, 
mulți dintre participanți s-au 
îndreptat încolonați spre amba
sada americană in fața căreia 
au organizat o demonstrație de 
protest, cerînd . eliberarea An- 
gelei Dams și Încetarea agre
siunii din Indochina.

N. PLOPEANU
Londra, 1 

misiunile de „liberalizare" a vieții interne făcute la instalarea sa au fost declarații pur-demagogice. După cum demagogice au fost toate reformele și măsurile adoptate pînă acum : „posibilitatea" acordată opoziției de a participa la alegerile parlamentare din 1969, dreptul de vot acordat femeilor (care a implicat restrîngerea dreptului de vot al populației masculine !), „desființarea" poliției politice — P.I.D.E.- (de fapt înlocuirea denumirii cu cea de Direcția generală a siguranței) și altele asemănătoare. în privința celorlalte schimbări făgădui

te — reforme economice, fiscale, o politică monetară: mai puțin rigidă — ele au rămas in stadiul de promisiuni, ceea ce sporește nemulțumirea generală față de situația economică in continuă deteriorare.Este știut că. Portugalia e una dintre țările cele mai înapoiate econo- micește din Europa. Circa 30 de mari familii domină întreaga economie lusitană, în timp ce salariul primit de muncitorul portughez este de 4—5 ori mai mic decît cele din orice țară vest-europeană. Muncitorii nu beneficiază, practic, de securitate socială, de ajutoare. La toate acestea se adaugă alte cifre : 20 la sută din populația activă a țârii e afectată de șo-

CAIRO 1 (Agerpres). — Luînd cu- vîntul la deschiderea sesiunii Consiliului național palestinean, președintele Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat, a declarat că țara sa susține soluționarea politică a crizei din Orientul Apropiat, cu condiția retragerii complete a trupelor israelie- ne din toate teritoriile ocupate, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.Republica Arabă Unită, a subliniat președintele, se pronunță, de asemenea, pentru restabilirea drepturilor poporului palestinean, conform rezoluțiilor Națiunilor Unite. „Egiptul, a spus președintele Sadat, nu dorește să impună tutela sa nimănui și nu va accepta nici o tutelă din partea nimănui".La lucrările de deschidere a sesiunii, au mai luat cuvîntul secretarul .general al Ligii țărilor arabe, Abdel Khalek Hassouna, și președintele Consiliului național palestinean, Yahya Hammouda.
★.Guvernul R.A.U., reunit duminică sub conducerea primului ministru, Mahmud Fawzi, a luat în discuție situația politică și militară din Orien

Vizita la Bagdad 
a ministrului adjunct 

de externe 
al RomânieiBAGDAD 1 (Agerpres). — Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, care se află într-o vizttă la Bagdad, a avut la 28 februarie o întrevedere cu subsecretarul de stat al M.A.E. al Republicii Irak, Nema Al-Nema; la care au mai participat directorul general al departamentului politic din M.A.E., dr. Mahmud Aii Daud, directorul general al departamentului economic din M.A.E., Khalil Daghistani, și directorul departamentului țări socialiste, Nazar Adib. în cursul întrevederii, au fost trecute in revistă aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și unele probleme internaționale de interes comun.Cu prilejul prezenței sale în Republica Irak, adjunctul ministrului afacerilor externe, Petru Burlacu, a semnat în cartea, de onoare ‘de ia palatul prezidențial. A fost de față șeful protocolului Președinției republicii, Hik- mat Sami Suleiman.

agențiile de presă transmit:
Președintele Vecei Exe

cutive a R. S. F. Iugoslavia, Mitia Ribicici, a sosit luni la Paris, unde urmează să inaugureze expoziția „Arta pe teritoriul Iugoslaviei, din preistorie și pînă în prezent", organizată sub auspiciile președinților Franței, Georges Pompidou, și R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito. în aceeași zi, șeful guvernului iugoslav a fost primit de primul ministru Jacques Chaban-Delmas.
La Pekin a fost semnat comunicatul cu privire la tratativele dintre reprezentanții memorandumului comercial chino-japonez și cei ai memorandumului comercial japono- chinez. La ceremonia semnării a participat Go Mo-jo, vicepreședinte 

maj parțial sau total. Din aceste motive, procentul de emigrări este foarte ridicat : 450 de portughezi din 10 000 își părăsesc țara în căutare de lucru. (De menționat că populația Portugaliei este de aproximativ 10 milioane). în pofida acestei situații, 50 la sută din bugetul țării este folosit pentru continuarea războiului din „teritoriile de peste mări" .— Angola, Mozambic, Guineea (Bissau) și Insulele Capului Verile.în fața acestei'înrăutățiri continue a situației, atît pe plan politic, cit și pe plan economic, opoziția față de regim crește in întreaga țară, cuprinzând nu numai masele muncitorești și țărănești, intelectualitatea și studențimea, sectoare aflate întotdeauna în fruntea acțiunilor revendicative, ci și unele elemente din armată și cler. După, cum arăta Alvaro Cunhal, secretar general al P.C. Portughez, 
„lupta se extinde, au fost obținute 
o serie de succese parțiale. Se întă
rește unitatea forțelor democratice". Un rol decisiv în organizarea luptei comune a forțelor progresiste îl are Partidul Comunist Portughez, care activează in condițiile grele ale ilegalității. în rezoluția C.C. al P.C.P. cu privire la cea de-a 50-a aniversare a creării partidului se arată că 
„Partidul Comunist Portughez defi
nește etapa actuală a luptei ca o re
voluție democratică și națională, ale 
cărei obiective fundamentale sînt 
distrugerea statului fascist, instaura
rea libertăților democratice, lichida
rea puterii nionopolurilor, realizarea 
reformei agrare, ridicarea nivelului 
de trai al maselor muncitoare, de
mocratizarea învățământului și cultu
rii, eliberarea Portugaliei de sub do
minația imperialistă, recunoașterea 
dreptului popoarelor din coloniile 
portugheze la independență imediată, 
promovarea unei politici de pace și 
prietenie cu toate popoarele". Acestea sînt obiectivele luptei duse în prezent de toate forțele progresiste din Portugalia, care dobîndesc un rol tot mai important pe arena politică a țării.

Dan MUNTEANU 

tul Apropiat. în aceeași zi, un purtător de cuvînt oficial de la Cairo a declarat că R.A.U. consideră răspunsul israelian la propunerile mediatorului O.N.U., Gunnar Jarring, drept „o respingere pur și simplu a acestor propuneri". „Prin documentul remis lui Jarring, Israelul reafirmă în fața Națiunilor Unite refuzul său de a evacua teritoriile ocupate și de a pune în aplicare rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967", a spus purtătorul de cuvînt. El a adăugat că, plasîndu-se pe a- ceaștă poziție intransigentă, Israelul împiedică „tentativele în direcția rezolvării crizei pe cale pașnică, eliberarea teritoriilor fiind pentru R.A.U. o problemă ce nu poate constitui subiect de tocmeală".
★Mahmoud Riad, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru de externe al Republicii Arabe Unite, l-a primit duminică pe Otto Winzer, ministrul de externe al R. D. Germane, aflat într-o scurtă vizită in R.A.U. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind relațiile dintre cele două țări și situația din O- rientul Apropiat.

Premierul sirian, 
Hafez Assad, propus 

pentru funcția 
de președinte al țării

DAMASC 1 (Agerpres). — într-o scrisoare adresată luni președintelui Consiliului Poporului (organism legislativ recent creat), Comandamentul regional provizoriu al partidului Baas din Siria a prezentat candidatura premierului Hafez Assad pentru postul de președinte al țării — a anunțat radio Damasc.După cum se știe, postul de președinte al Siriei a rămas vacant după demisia lui Ahmed Khatib din funcția de șef al statului și alegerea lui în fruntea Consiliului Poporului. După confirmarea de către Consiliul Poporului, candidatura lui Hafez urmează să fie supusă spre aprobare unui' referendum popular care va avea loc în cursul acestei săptămîni.

al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari pe întreaga Chină, președinte de onoare al Asociației, de prietenie China-Ja- ponia, anunță Agenția China Nouă.
în U.K.S.S. s-au redus pre

țurile de vînzare cu amă
nuntul, încePînd de la 1 martie, la unele tipuri de televizoare (în medie cu 19—30 la sută), la mașini de spălat (16 la sută), precum și la motociclete, motorete, scutere, biciclete cu motor, aparate de ras electrice și mecanice,. anunță agenția T A S S

Casa din Ghiiarza (Sardinia) în care Antonio Gramsci, fondatorul Partidului Comunist Italian, a locuit în anii tinereții a devenit muzeu și, totodată, Institut de cercetări și documentare. Noul centru a fost inaugurat la 1 .martie printr-un seminar pe tema „Mișcarea muncitorească și problema sardă".
Siria și Marocul au hoîă- 

rît reluarea relațiilor diplo
matice, se arata într-un comunicatoficial al Ministerului sirian al A- facerilor Externe. Aceste relații fuseseră întrerupte în decembrie 1965.

Festivitatea inaugurării 
firmei „ÎI. T. B. Australia
Ltd", profilată pe comercializa

Apelul Ia grevă în semn de protest împotriva proiectului guvernamental de reformă al legislației sindicale, care fusese lansat de puternicul sindicat al muncitorilor din industria construcțiilor de mașini, a fost urmat de aproximativ două milioane de oameni ai muncii britanici, de- terminînd închiderea pentru 24 de ore a numeroase fabrici și uzine, în marile centre muncitorești, au avut loc mitinguri și demonstrași la care vorbitorii au subliniat caracterul antidemocratic al proiectului guvernamental de reformă a legislației sindicale, menționînd că el știrbește drepturile fundamentale ale celor ce muncesc. în fotografie : coloane de muncitori greviști străbătind străzile Londrei.Telefoto : A.P.-Agerpres

SALVADOR ALLENDE:

Lupta împotriva capitalului 
străin — pe primul plan
al politicii economice

4
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Televiziunea din Moscova a transmis un 

interviu al președintelui statului Chile, Salvador Allende, acordat unui 
telecorespondent sovietic.

IVorbind despre situația actuală din Chile și despre activitatea guvernului său. președintele Allende a spus :„Noi punem pe primul plan lupta împotriva capitalului străin, care a acaparat principalele bogății chiliene, dar nu uităm, totodată, că in țară trebuie să ducem o luptă permanentă cu forțele oligarhiei și reacțiunii".Referindu-se la măsurile de apărare a bogățiilor naționale, Salvador Allende a amintit că guvernul chilian procedează la naționalizarea zăcămintelor de cupru și a luat măsuri de naționalizare a industriei oțelului. O altă bogăție de bază a țării — salpetrul — stăpinită vreme îndelungată de o companie particulară, va fi, de asemenea, naționalizată, a spus
Provocările neofasciste de la Aguila 
condamnate de opinia publică italianăROMA 1 — Corespondentul Agerpres, Giorgio Pastore, transmite : Noile provocări brutale ale neofasciștilor, care, sub pretextul nemulțumirilor locale din regiunea A- bruzzi, au incendiat și devastat în orașul Aquila mai multe sedii ale partidelor democratice, au stîrnit indignarea forțelor progresiste. Numeroase demonstrații anti-fasciste au avut loc în toată țara. Luînd cuvîntul în fața participanților la un mare miting din Bologna, vice-secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer, a criticat pasivitatea autorităților față
Prima sesiune a Comitetului O.N.U. 

pentru resursele naturaleNEW YORK 1 (Agerpres). — La New York se desfășoară lucrările primei sesiuni a Comitetului O.N.U. pentru resursele naturale. Ordinea de zi cuprinde un număr important de probleme privind dezvoltarea resurselor naturale și politica urmată de fiecare țară in această privință.tri cadrul discuțiilor cu caracter general, a luat cuvîntul și reprezentantul român ing. Eugen Davidescu. Referindii-se la rolul și importanța 

rea tractoarelor românești, a avut loc în orașul Melbourne. Printre cei prezenți din partea oficialităților australiene s-a aflat Don Chipp, ministrul federal al vămilor și tarifelor. Au participat R. I. Budura, consulul general al României în Australia, și Mircea Florescu, directorul general al Uzinelor Tractorul-Brașov. în cuvîntările rostite cu acest prilej a fost evidențiată preocuparea celor două părți de a extinde schimburile comerciale.
Consiliul Ministerial al 

O.U.A., întrunit la Addis Abeba, neputînd soluționa problema reprezentării Ugandei la actuala sesiune, a hotărît să-și amine lucrările „sine die".
Valoarea schimbului de 

mărfuri și servicii dintre Iu
goslavia și R. P. Chineză a crescut, în anul ce a trecut, de zece ori în comparație cu anul 1969, a'jungind, potrivit unor date încă necomplete, la suma de circa 14 milioane dolari, relatează agenția Tan- iug. Aceasta, scrie agenția, reflectă dezvoltarea mai favorabilă. a relațiilor reciproce de la vizita la Pekin a delegației economice iugoslave din februarie și martie 1969, cînd a fost semnat acordul cu privire la schimbul de mărfuri și plăți și pînă în prezent.

președintele. El a mai menționat printre măsurile în curs de înfăptuire aplicarea reformei agrare și un proiect de naționalizare a creditului bancar, precum și intenția statului de a controla importul și exportul.„Datorită acestor măsuri de primă importanță, vom putea fi siguri că statul va avea în mîinile sale pîr- ghiile care îi vor permite să planifice economia — a spus președintele Allende. Pentru noi, aspectul principal este cel economic. Totuși, nu putem scăpa din vedere faptul că deosebit de importantă pentru noi este grija față de om. Doar lupta populară a fost dusă tocmai pentru ca poporul să devină conducătorul țării sale, pentru ca oamenii muncii să fie stăpîni în Chile".

de provocările neofasciștilor în orașul Aquila, cerîndu-le să adopte măsuri energice care să garanteze respectarea constituției republicane.Provocările neofasciste au fost condamnate, de asemenea, de Federația Tineretului Comunist Italian, care a chemat tînăra generație să-și strîngă rîndurile în lupta antifascis tă. Declarații similare au dat pubr cității organizațiile de tineret Partidului Socialist Italian al Unității Proletare și Partidului Socialist Italian. ' 

resurselor naturale în dezvoltare, reprezentantul român a subliniat necesitatea exercitării suveranității permanente a fiecărei țări asupra resurselor proprii și exploatării a- cestora în conformitate cu interesele propriei dezvoltări. Reprezentantul român a vorbit despre experiența și rezultatele obținute de către țara noastră în explorarea și exploatarea resurselor naturale.
Lucrările subcomisiei 

mixte ministeriale 
de colorare economică 

româno-iranianăTEHERAN 1. — CorespondentulAgerpres, N. Popovici, transmite : La Teheran s-au încheiat lucrările subcomisiei mixte ministeriale de colaborare economică dintre România și Iran. în memorandumul semnat cu acest prilej, sînt consemnate cu satisfacție progresele realizate, precum și noile posibilități de dezvoltare a cooperării româno-irar' pentru valorificarea resurselor draulice, în domeniul construcție \ baraje și rețelelor de irigații, pr£.r cum și în industria electroenergeti- că. Partea română a fost reprezentată de o delegație a Ministerului Energiei Electrice, condusă de Cris- tinel Vilciu, adjunct al ministrului.După cum se știe; o grupă mixtă româno-iraniană de studii și proiectări examinează soluțiile optime pentru amenajarea complexului hidrotehnic de la Saveh. în timpul șederii în capitala iraniană, șeful delegației române a avut întrevederi cu M. Rouhani, ministrul apei și energiei, K. Farmărifarmaian, președintele organizației planului, și A. Nedjmabadi, adjunct al ministrului economiei.
Grecia 

și colaborarea 
economică cu unele 

țări balcaniceATENA 1. — Corespondentul A- gerpres, Al. Cîmpeanu, transmite : în cadrul unei conferințe de presă, adjunctul ministrului de .externe al Greciei, Xanthopoulos-Pal-amas, a declarat că țara sa examinează în spirit pozitiv problema colaborării economice cu unele țări balcanice, cum ar fi România și Bulgaria, și că va răspunde propunerilor formulate în acest sens. Ne preocupă, •îndeosebi, a subliniat el, găsirea celui mai bun mecanism pentru colaborarea economică, întrucit sistemele economice ale celor trei țări sint bazate pe principii diferite.în cadrul aceleiași conferințe de presă, ministrul adjunct a spus că recenta întîlnire a ambasadorului României în Grecia, Francisc Păcu- raru. cu primul ministru Papadopoulos, a avut ca obiect probleme ale colaborării economice. El a precizat că în timpul convorbirii au fost examinate probleme ale convocării conferinței general-'europene consacrate securității.


