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Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în județul Satu Mare

Vineri, 27 noiembrie, zona de nord-vest a țării cunoaște o efervescență deosebită, 
trăiește acea atmosferă de vibrant entuziasm și bucurie pe care o generează prezența în 
mijlocul maselor de oameni ai muncii a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Consiliului de 
nou oaspete la acest sfirșit de noiembrie pe 
vea din nou prilejul să-l vadă, să-l asculte 
Mare.

în vizita pe car^ o întreprinde în județul 
este însoțit de tovarășii Gheorghe Pană, 
lui Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și 
tului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Stat ai României. Vestea câ-l vor avea din 
conducătorul partidului și al țării, că vor a- 
s-a răspindit, cu larg ecou, în județul Satu

Satu Mare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
membru al Comitetului Executiv, al Prezldiu- 
Vasile Patilineț, membru supleant al Comite-la ședința de lucru de la C.C. a! P.C.R. 

din 23 noiembrie 1970, cu privire 
la îmbunătățirea organizării, planificării 

și conducerii agriculturii
Tovarăși,Congresul al X-lea al partidului a apreciat că progresul agriculturii in România constituie o problemă esențială a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a stabilit pentru următorii 5—10 ani principalele orientări și o- biective de bază în această importantă ramură a economiei naționale. Pe baza hotărîri- lor Congresului, cele două programe naționale dezbătute și aprobate de plenara Comitetului Central al partidului din martie a.c., precum și planul cincinal pentru perioada 1971— 1975 prevăd măsuri de modernizare a agriculturii, asigură mijloacele materiale și financiare necesare creșterii într-un ritm rapid a producției agricole vegetale și animale. Pentru realizarea acestor sarcini există condiții favorabile, rezultate In primul rind din faptul că în agricultura noastră s-a instaurat trainic proprietatea socialistă — de stat și cooperatistă — asupra mijloacelor principale de producție.în cursul actualului cincinal — deși au existat condiții climatice nefavorabile atît in 1968, cit și în 1969, iar anul acesta țara noastră a fost greu lovită de inundații — agricultura a înregistrat progrese pe calea dezvoltării și modernizării. S-au realizat importante lucrări de investiții, a crescut gradul de mecanizare a muncilor agricole, au fost asigurate cantități sporite de îngrășăminte și alte substanțe chimice, s-a început construirea unor mari sisteme de irigații, a fost pregătit un număr însemnat de cadre de specialitate, cu studii superioare și medii.Ca urmare a acestor măsuri, s-a realizat creșterea producției agricole — atît vegetale, cit și animale. Chiar în condițiile deosebit de vitrege ale acestui an, multe unități au obținut recolte bune. Astfel, în întreprinderile agricole de stat, producția de porumb a fost de peste 3 600 kg la hectar, iar în județele Ialomița, Constanța, Brăila, cooperativele au realizat la a- ceastă cultură producții medii la hectar de 3 200—3 400 kg. Pe ansamblul perioadei 1966- 1970 s-a asigurat îndeplinirea la limita inferioară a prevederilor actualului plan cincinal privind creșterea producției agricole globale față de media perioadei 1961-1965. Pe a- ceastă bază s-a asigurat aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, satisfacerea celorlalte nevoi ale economiei.Aceste realizări sînt rodul activității țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, specialiștilor, lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, a tuturor oamenilor muncii din agricultură, care — sub con-' ducerea organizațiilor de partid — au depus eforturi susținute pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea. Ele demonstrează superioritatea marii gospodări: agricole socialiste, resursele sale, capacitatea ei de a utili-, za mai bine potențialul agricol, de a asigura creșterea producției vegetale și animale. Desigur, așa cum s-a subliniat .și la Congresul al X-lea, existența proprietății socialiste a- supra mijloacelor de producție nu poate asigura de la sine progresul agriculturii. Pen

tru a pune^'în valoare marile avantaje și~ posibilități ale proprietății socialiste, este necesară folosirea judicioasă, intensivă a pămîntului, asigurarea mijloacelor tehnice și a specialiștilor, aplicarea largă in producție a cuceririlor a- grotehnicii și zootehniei moderne.încă la Conferința.Națională din 1967 și apoi la Congresul al X-lea al partidului, la o serie de plenare ale Comitetului Central, s-a stabilit programul de modernizare a agriculturii noastre, de dezvoltare a bazei sale tehnico- materiale, de asigurare a u- nei producții intensive, de perfecționare a conducerii, planificării și organizării mun- - cii în unitățile agricole de stat și cooperatiste. în acest sens a fost luat un șir de măsuri importante a căror justețe a fost confirmată de practică, și care au început să dea roade bune în producția agricolă. Au fost sporite investițiile în domeniul producerii de mașini agricole, în industria de îngrășăminte chimice și în alte sectoare. S-aur luat unele mă- SUr? organizatorice, de creare a fermelor în cooperative și a a- sociațiilor intercooperatiste. Cu toate acestea, multe din Directivele programului elaborat de partid nu au fost încă traduse în viață. Tocmai de aceea, în domeniul agriculturii continuă să se manifeste o serie de neajunsuri importante — în organizare, planificare și conducere, în sistemul de plată și de organizare a muncii în cooperative și în întreprinderile de mecanizare a agriculturii — și este necesar să luăm toate măsurile pentru a soluționa aceste probleme, în cel mai scurt timp, pentru a asigura înfăptuirea în bune condiții a sarcinilor trasate de Congres.Cu toate eforturile pe care le-am depus și le depunem pe linia înzestrării tehnice a agriculturii, nu s-a reușit încă să se asigure un grad mulțumitor de mecanizare a muncilor agricole; chiar lucrările de bază nu sînt executate întotdeauna în mod corespunzător. întreprinderile de mecanizare a agriculturii, în forma lor actuală de organizare, nu participă în măsura necesară la rezolvarea problemelor esențiale ale cooperativelor, la efortul pentru creșterea producției, acționează ca simple unități prestatoare de servicii. De asemenea, retribuirea mecanizatorilor nu a fost corelată cu producția obținută pe terenurile pe care lucrează și, ca urmare, ei nu sînt cointeresați în obținerea unor recolte ridicate. Devine stringentă necesitatea legării strînse a întreprinderilor de mecanizare de cooperativele de producție, sporirii răspunderii și rolului acestor întreprinderi în buna desfășurare a producției agricole.în cadrul cooperativelor a- gricole de producție s-a făcut prea puțin pentru înfăptuirea unei zonări judicioase a culturilor, în funcție de condițiile pedoclimatice și economice, pentru specializarea în producție și cooperarea mai strînsă între diferite unități. Continuă să se planifice — în multe cooperative — un număr mare de culturi, pe suprafețe mici, ceea ce nu permite o ampla

sare rațională a producției a- gricole, nu dă posibilitatea acordării unei asistențe de specialitate corespunzătoare. Realizările obținute de întreprinderile agricole de stat a- rată eficiența deosebită a zonării și specializării producției.Ultimii doi ani au evidențiat, de asemenea, faptul că nu este rezolvată în mod cuvenit problema semințelor și a raselor de animale. Atît producția de grîu și de porumb, cît și cea de plante tehnice, au avut de suferit datorită faptului că Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Academia de Științe Agricole nu s-au ocupat cum trebuie de asigurai ea semințelor de calitate ; dimpotrivă, au fost chiar Cazuri cînd în mod nejustificat s-a renunțat la soiuri valoroase, de înaltă productivitate.Deficiențe mari există și în ce privește folosirea cadrflior. Deși avem în total peste 26 de mii de specialiști cu studii superioare și alte zeci de mii cu studii medii — aceste cadre nu sînt utilizate nemijlocit în agricultură. în conducerea și organizarea activității de producție a cooperativelor agri- zole lucrează numai 10 mii de specialiști cu studii superioare, în timp ce un număr important sint cuprinși în diferite organisme administrative, și din această cauză organizarea muncii, conducerea activității multor cooperative se află Ia un nivel necorespunzător, nu răspunde cerințelor pe care le pune gospodărirea unor proprietăți de dimensiuni mari, ca cele de care dispun cooperativele noastre agricole. Este de înțeles că conducerea unor astfel de unități necesită cadre cu temeinică pregătire, în stare să cuprindă și să soluționeze in bune condițiuni sarcinile tot mai complexe pe care le ridică practicarea unei agriculturi intensive.Trebuie arătat, totodată, că și sistemul de organizare a muncii în Cooperativele agricole, care nu asigură stabilitatea activității cooperatorilor în aceeași brigadă, la aceeași cultură, este necorespunzător cerințelor unei agriculturi mo
Reorganizarea întreprinde

rilor de mecanizare 
a agriculturiiPrintre măsurile ce se cer luate aș menționa, înainte de toate, reorganizarea întreprinderilor de mecanizare a agriculturii. După cum este cunoscut, executarea lucrărilor în cooperativele agricole de producție se realizează în cea mai mare parte cu mijloacele tehnice existente în a- ceste întreprinderi, care dețin în prezent 75 mii tractoare, 39 mii combine și 42 mii semănători, precum și o gamă largă de alte mașini și utilaje.Pentru folosirea mai rațională a bazei tehnice cu care este dotată agricultura, pentru utilizarea coordonată și u- nitară a mijloacelor mecanice de care dispun atît întreprinderile de mecanizare cît și cooperativele de producție, pentru creșterea răspunderii 

derne. Importante neajunsuri prezintă sistemul de plată, legat de principiul zilei-muncă, care duce la egalizarea veniturilor și nu dă posibilitatea remunerării cooperatorilor în deplină concordanță cu munca depusă și rezultatele în producție, nu stimulează efortul fiecăruia în parte.La toate acestea se adaugă faptul că activitatea organelor agricole nu este orientată spre asigurarea unei conduceri efective a unităților ; atit ministerul, cit și celelalte organe centrale agricole — precum și organele județene — prin organizarea și stilul lor de muncă, pun un accent mai măre pe aspectul administrativ ai activității și nu pe problemele concrete ale procesului de producție.Se manifestă fenomene de centralizare excesivă a conducerii unor activități — așa cum este, de pildă, cazul lucrărilor de irigații și hidroameliorații ; aceasta face ca organele județene, cooperativele agricole de producție să nu poarte răspunderea pentru înfăptuirea lucrărilor de îmbunătățiri funciare de care în mod normal ar trebui să se ocupe nemijlocit. în alte domenii, ca de pildă, asigurarea cu semințe, s-a mers in mod greșit pe linia unei dispersări a răspunderii, ocupîndu-se de același lucru mai multe organisme. Din această cauză* nu se asigură soluționarea practică, operativă, corespunzător cerințelor, a producerii, selecționării și repartizării pe teritoriu a semințelor.Lipsurile care persistă încă în agricultură au influențe negative asupra producției, împiedică realizarea cu succes a sarcinilor stabilite de partid pentru dezvoltarea acestei ramuri importante a economiei noastre. Iată de ce este necesar să acționăm cu toată consecvența și fermitatea pentru a înfăptui măsurile prevăzute de Conferința Națională și Congresul al X-lea al partidului, pentru a lichida neajunsurile de astăzi, asigurînd condiții corespunzătoare în vederea progresului susținut al agriculturii noastre socialiste.

întreprinderilor de mecanizare în întreaga desfășurare a activității de producție, este necesar ca acestea să fie legate în mod direct de cooperativele agricole. Avem în vedere crearea unui număr mai mare de asemenea întreprinderi. în așa fel ca fiecare u- nitate să deservească cîteva cooperative alăturate, cuprin- zînd o suprafață de 10—15 mii hectare la șes și 5—10 mii hectare în zonele de deal. în medie, pe o întreprindere de mecanizare ar reveni, în condițiile de astăzi, circa 80 de tractoare, iar pînă la sfîrșitul viitorului cincinal 120—130 de tractoare, precum și alte mașini și utilaje necesare efectuării lucrărilor agricole.Aceste întreprinderi vor
(Continuare în pag. a V-a)

Pe aeroportul din Oradea, unde se face o escală, conducătorii de partid și de stat sînt întimpinați de primul secreta: al Comitetului județean de partid, președintele Consiliului popular județean Bihor, Victor Bolojan, și de alte o- ficialități locale. Numeroși oameni ai muncii aflați la aeroport fac o însuflețită primire oaspeților dragi, ovaționind îndelung pentru partid, pentru tovarășul Ceaușescu.Se pleacă apoi cu mașinile spre Satu Mare.în centrele comunelor, pretutindeni de-a lungul șoselei, cetățenii fac o călduroasă și entuziastă primire conducătorului partidului și statului La monumentul eroilor că- zuți pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist de la Caret punct central al orașului, se află în întimpinare o mare mulțime, tineri și virstnici, elevi din școlile orașului și muncitori de pe șantierele de construcții, țărani cooperatori din comunele învecinate. Ei își amintesc cu bucurie de vizita pb care, cu un an în. urmă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o în orașul lor, de discuțiile deschise și fructuoase de atunci, și nimeni nu vrea să piardă prilejul de a fi martor la trecerea prin Cărei a secretarului general al partidului.La intrarea în județ, oaspeții sînt salutați de tovarășul Iosif Uglar, prim-secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.Tovarășul NicolaeCeaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat, sosesc la Satu Mare. Pe platoul. Pieței Libertății, au ieșit să-l în- tîmpine mii și mii de cetățeni. Primirea pe care sătmărenii c fac conducătorului partidului și statului, celorlalte persoane oficiale este de un entuziasm înflăcărat. Se aplaudă și se ovaționează îndelung. Din mii de piepturi se scandează puternic „Ceaușescu — P.C.R.“, „P.C.R. — Ceaușescu11, numele conducătorului iubit și cele trei inițiale-simbol ale partidului clasei muncitoare, forța conducătoare a statului nostru. Sint de față tovarășul Vasile Gita, prim-secretar al Comite- tului'municipal de partid, primarul municipiului, alți reprezentanți ai organelor județene și municipale de partid și de
>

La Satu Mare, mii de oameni ai muncii au venit în întâmpinarea secretarului general al partidului 
căruia i-au făcut o călduroasă primire

...Un buchet de flori oferit celui mai iubit fiu al poporului românstat, care adresează călduroase cuvinte de bun venit conducătorului partidului și statului nostru. O gardă de o- noare, formată din militari, membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, prezintă onorul. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare. Din mijlocul mulțimii se desprinde pensionarul Gheorghe Urda ; însoțit de tinere și ti

neri înbrăcați in frumoase costume naționale, el oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid și de stat pîine și sare, datină străveche, semn al ospitalității, al generozității, respectului și înaltei prețuiri manifestate de oamenii acestor meleaguri față de oaspeții ța- leși. Un grup de pionieri înconjoară cu dragoste pe conducătorii de partid și de stat, ofe- rindu-le buchete de flori, purpurii.Tovarășul Vasile Gita, pri- 

mărul municipiului, înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu și. celorlalți conducători de partid și de stat Insigna „Merite în lupta contra inundațiilor și în reconstrucție11, instituită de Comitetul executiv al Consiliului popular municipal, ca semn distinctiv onorific conferit celor care au adus o contribuție deosebită la înlăturarea cît mai grabnică- a urmărilor calamităților naturale din primăvara acestui an, cind apele Someșului, ieșite din albie dincolo de puterea închipuirii,’ au lovit cu furie oarbă orașul.Am privit cu plăcere, cu satisfacție, chipurile încrezătoare, luminoase ale localnicilor —- români, maghiari, germani, — care au venit în întîmpina- rea conducătorilor de partid și de stat. Nu era greu să distingi pe fețele lor semnele de noblețe ale oamenilor care în
(Continuare în pag. a 11-a)
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Satu Mare

(Urmare din pag. l-a)■fruntarea cu încercările ■urii au ieșit victorioși. Nu a ■cut decît o jumătate de an■ cind aceste meleaguri au Bl greu încercate de urgia 3- Bor dezlănțuite. Cronica a- Bor zile dramatice, săpată Bnc în conștiințele noastre, B dăinui în timp ca o puter- Bă mărturie despre curajul, Bbăția. .capacitatea de dă- Bre a oamenilor Buri.Bîe amintim acele Bmăverii biciuite deBor Consecința inimaginabi-■ nemaiintîlnitei dezlănțuiri ■naturii : aproape 12 000 de Ineni rămași fără adăpost ■mai aici. Ia Satu Mare. Să Ki amintim deși o facem [greutate chiar și acum, cind Iul a intrat în amintire, cînd mile s-au vindecat, că la Sa- 
I Mare războiul din urmă a Itrus 30 de case, în schimb Imeșul, în acele zile și nopți 
I coșmar din primăvară, a Iruit 2 400 de locuințe, -și a licinuit pagube greu calculele economiei, industriei și Inculturii locale.lOrașul, ca multe alte locali- li ale țării, trăia o mare și lea încercare. Puși în fața ne- levazutului oamenii țării dă- lau examenul bărbăției și solari Lății. își afirmau nebă- lite calități de rezistență și lirit de abnegație, iar în lintea acestei afirmări colecte se aflau, cum era firesc — Imuniștji, partea cea mai laintată a poporului.lin acele clipe de cumpănă, 
b încercare cumplită, cind prința de a depăși greul nio- lentului. dîrzenia de a dis- rețui orice semn al descura- Irii sau resemnării erau rea- tăți fundamentale pentru fie- are conștiință, în mijlocul ce- r năpăstuiți de oarba furie a belor a venit secretarul ge- eral al partidului, tovarășul icolae Ceaușescu, omul a căii inimă bate alături de ini- îa poporului, conducătorul ostru iubit, care, prin exem- lul și dăruirea sa ne insufla,

acestorzile ale furia a-

în orice momente, încrederea în forțele proprii, ne îmbărbătează și mobilizează în lupta pentru dinamica înnoire a țării.Pe străzile orașului Satu Mare apele încă nu se retră- seseră. Casele mai cădeau încă sub loviturile puhoaielor. Urmele triste ale apelor ieșite din matcă se citeau pe case, in halele fabricilor. Pe fețele unor oameni loviți de imprevizibilul dezastru lacrimile destăinuiau durerea ce nu putea fi ascunsă. Atunci secretarul general al partidului, ceilalți conducători . de partid și de stat au vizitat un sector al orașului greu lovit de calamități, un dispensar improvizat ad-hoc în sediul tribunalului județean, au discutat cu oamenii, îmbărbătîn- - du-i. S-au stabilit măsuri pentru reluarea lucrului, pentru refacere. în cuvintul adresat atunci locuitorilor orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elogiat eroismul oamenilor, vîrstnicilor. și tinerilor, al ostașilor, a dat o înaltă apreciere capacității lor de a trece prin încercări, a chemat la măsuri energice de refacere și normalizare. „Nu doresc acum să vorbesc muit, pentru că nu este timpul de vorbă, spunea secretarul general al partidului. Ceea ce doresc să vă spun este să aveți deplină încredere că partidul, Comitetul nostru Central, guvernul vor acorda tot ajutorul, astfel ca viața să intre cît mai repede în normal".Aceste cuvinte au răsărit ca un soare în inimi. Oamenii știau, o aflau încă o dată prin însăși prezența în mijlocul lor a conducătorului iubit, că nu sînt singuri, că sîntem cu adevărat un popor de 20 de milioane, uniți și la bucurie dar și la încercări, un popor capabil să depășească cele mai grele momente. Mobilizați de cuvîn- tul partidului, încrezători în țelurile ce le aveau de înfăptuit, milioane de oameni, ca un singur trup, ca o singură voință au trecut la înlăturarea urmelor dezastrului.

tă apartamentul, rostește cu emoție: „Vă mulțumesc din inimă în numele meu și al copiilor mei pentru tot ce a făcut partidul pentru noi. Vă promitem, că atît eu, la Întreprinderea „1 Mai” unde lucrez, cît și soțul meu, la Întreprinderea lui, Trustul de construcții, vom munci cu și mai multă hărnicie ca să ne arătăm recunoștința inimilor noastre pentru,, ajutorul primit, pentru grija față de viața noastră". Plăcut impresionat de modul în pare sînt îngrijite apartamentele, de ambianță, tovarășul Ceaușescu îi felicită pe locatari și Ie urează sănătate și împlinirea tuturor dorințelor in'noua lor locuință.In continuare, se vizitează uh cartier nou. al orașului — „Carpați" —, care înainte de încercările din mai nu exista pe harta municipiului. Șj aici, aceeași primire entuziastă, aceleași manifestări de dragoste nețărmurită pentru conducătorul nostru.T o v a Ceaușescu, tori de partid și de invitați să viziteze
iubit alr ă ș u 1 ceilalți

poporului

E VIZITEAZĂ ORAȘUL
I Coloana mașinilor străbate 
li terele principale ale reședin- 
ti județene. Dintr-o mașină leschisă, tovarășul Nicolae teaușescu răspunde ovațiilor, ■rarilor mulțimii. Se scandea- lă „P.C.R.—Ceaușescu". Calele sint împodobite cu drapelele patriei și partidului. Sint Irborate pancarte cu urări de Iun venit conducătorului par- lidului și statului nostru, scrise In limbile română și maghiară. 
I Ca toate localitățile țării, ca [ara întreagă Satu Mare trăiește un intens proces de înti- lierire. Este ceea ce relevă cu Lregnanță cartierul „Someș", primul punct al itinerariului. Fiind situat pe un platou, a- Lest cartier nu a avut de suferit de pe urma revărsării apelor în primăvara acestui an." IDar. aici, în numeroase apartamente nou construite —lla a căror înălțare și-auadus contribuția construc- Ftori din toată țara — s-au mutat de curînd familiile multor sinistrați. în noul și modernul cartier „Someș" funcționează o serie de unități comerciale, de utilitate pu- [blică. un liceu modern, Nfii de locuitori ai cartierului au venit în întîmpinare. Este o întîlnire emoționantă, plină de dragoste și căldură umană, simbol al legăturii indestructibile dintre partid și popor. Se aud pretutindeni urări. Un grup de locatari oferă tradiționala pîine și sare. Tovarășul Katz Arpad, secretarul organizației de partid din cartier, adresează în numele comuniștilor, al miilor de cetățeni din cartierul „Someș" un salut de bun venit. „Noi v-am așteptat cu inimile pline de căldură și mulțumire, aici la intrarea în cartierul, unde cu ajutorul partidului și al dumneavoastră personal, s-au construit pentru sinistrați o mie de apartamente moderne".Aceleași cuvinte mulțumire au fost o tînără pionieră, Arpad, muncitor prinderea textilă na" și Gheorghemuncitor la Uzinele de reparații Satu Mare, strada într-o apele tot ceNe

depăși momentul de cumpănă. îmi este greu să spun tot ceea ce simt. Cuvintele nu pot exprima întocmai simțămintele mele. în orice caz, ele înseamnă bucurie, mulțumire, recunoștință pentru cuvintele de îmbărbătare pe care le-ați adresat acum 6 luni, cînd ați fost în mijlocul nostru, pentru străduința pe care o depuneți în folosul poporului". Asemenea acestui muncitor gîndește întreaga populație a orașului. Răspun- zînd urărilor calde, pline de sinceritate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Vă mulțumesc pentru cuvintele pe care ni le-ați adresat și vă urez din toată inima multă sănătate și multă fericire în noile locuințe".Invitat să viziteze cîteva din apartamentele noi, tovarășul Nicolae Ceaușescu intră în blocul nr. 89 și este, pe rînd, oaspetele familiilor Andrei Maxim și Ștefan Molnar, locatari mutați de cu- rînd aici.Viorica sindu-și 1 vea ca oaspete pe tovarășul Ceaușescu,

Nicolae conducă- stat sînt locuința muncitorului Kelemen Ladis-lau de la Uzinele j.Unio", locuință aflată în Blocul nr. 2 al cartierului.întreaga familie întîmpină cu emoție, cu fierbinte recunoștință pe secretarul general al partidului.„Nu găsim cuvinte să mulțumim dragului nostru partid, dumneavoastră personal, tovarășe Ceaușescu, pentru a- jutorul pe care l-am primit. Noi. ca și toți cetățenii din Satu Mare, știm că și la bine și la greu găsim sprijin în partid, în comuniști. Să trăiți mulți ani, spre binele și fericirea poporului".Asemenea cuvinte, asemenea aprecieri, am auzit astăzi rostite de numeroși cetățeni ai orașului mutați în case noi. De altfel, la 17 noiembrie, o telegramă anunța sobru : „Toți sinistrații din municipiul Satu Mare s-au mutat în apartamente și case noi". Fabricile orașului funcționează din plin. Sarcinile de producție au fost îndeplinite și în multe locuri depășite. „Apa trece, pietrele rămân”, spune un proverb. Apa este simbolul nestatorniciei. pietrele sînt simbolul suși lui. nile oamenii victorioși, încrezători în ei și-n destinul socialist al țării.Indiferent de naționalitate, uniți strîns laolaltă sub con-

în-omu-Ră-permanenței, sînt simbolul forțeiApele au trecut.s-au vindecat. Au rămas

ducerea încercatului nostru partid, animați de dorința de a sluji patria comună, oamenii și-au făcut pe deplin datoria. Obiectivele actualului cincinal au fost înfăptuite. Cu energie și încredere se pun de pe a- cum bazele unui început bun în noul cincinal, destinat să ducă la înfăptuirea mărețului program stabilit de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român.Cu numai o zi cuitorii din Satu din întreaga țară__ ______rioșttnță de ședința Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român ți a Consiliului de Miniștri, în care s-au adoptat măsuri de deosebită însemnătate pentru perioada următoare. Au luat,’ de asemenea, cunoștință de comunicatul privind ajutorul acordat pentru înlăturarea ’pagubelor provocate de calamitățile din primăvara acestui an. în aprecierea abnegației muncit pentru greutăților . și pierderilor suferite.' muncii din Satu Mare au flat și o înaltă apreciere muncii și eforturilor lor.știu prea bine, că datorită forței și vitalității economiei naționale, forței de organizare a partidului și statului, din cele 500 milioane lei ajutoare bănești pentru refacerea locuințelor și anexelor gospodărești distruse, din cele 200 milioane alocate pentru construcția de apartamente destinate populației fără adăpost, din cele 200 milioane lei reprezentînd alimente distribuite gratuit și a medicamentelor în valoare de 32 milioane, precum și din cele 250 milioane lei, reprezentînd obiecte de îmbrăcăminte și uz casnic — o parte însemnată a revenit locuitorilor din municipiul și județul Satu Mare. Cooperativelor agricole de producție din județ le-a revenit, de asemenea, o sumă importantă din totâlul de 900 milioane lei destinată refacerii bunurilor distruse și recuperării pagubelor. Oamenii muncii realizează semnificația acestor ajutoare, eforturile făcute, lor se află în mun pun zi de zi pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin. Răspunsul lor s-a exprimat în urările pentru partid, pentru conducerea sa în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu cu care l-au primit ieri in bucuria de a-1 reîntîlni pe secretarul general al partidului acum. în clipele cînd se apropie bilanțul muncii, un bilanț rodnic, acum cînd se jalonează dimensiunile programului viitor.

înainte, lo- Mare ca și au luat cu

cu care s-a învingerea Recuperarea oamenii

Râ
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LA FABRICILE „UNIO"
Șl DE MAȘINI CASNICE

Una Molnar, bucuria din gazde, mărturi- de a a-după ce îi prezin-

de adîncă rostite de de Gyulay la între- „Ardelea- Brătescu,

rămași pe dru- spus Gheorghe la început însă, deznădejde s-au

„Locuiam pe Friedrich Engels nr. 74, casă de chirpici, eînd nemiloase au distrus reușisem să agonisim,vedeam muri — a Brâteseu. De lacrimile detransformat în lacrimi de bucurie. simțind sprijinul pe care nî l-a acordat întreaga țară, partidul drag, pentru a

Se vizitează în continuare, uzina „Unio“ producătoare de utilaje miniere, printre care locomotive de mină, transportoare de diferite tipuri și .gabarite, utilizabile în construcții și agricultură, uzină lingă care funcționeazăgrupul unităților constructoare de utilaje miniere din întreaga țară. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători
peȘi

de partid și de stat care-1 însoțesc sint intîmpinați de directorul întreprinderii Vasiie Cadariu. Numeroși muncitori fac oaspeților o primire vie. extrem de călduroasă. în fața unei machete, tovarășul Ceaușescu este informat că producția globală a uzine: a crescut de 77.2 ori, comparativ cu anul 1948, iar numărul muncitorilor de aproape 7 ori. S-au extins considerabil și au

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunzind aclamațiilor oameni lor muncii din Satu Mare

Pe aen.t -rt..' dsn Cre. ir. timpul escalei pe care au făcut-o conducătorii de partid și de stat înaintea începerii vizitei în ju
dețul Satu Marefost reutilate numeroa ții, au luat ființă alt s-au îmbunătățit cons condițiile de lucru. în ani s-au dat in folos hală pentru asamblar toarelor elec.nce. o pentru tratamente ten întreg procesul tei3.13 .3 I

Pr.ntre

nice cu aoLogic nt o mare ia probe
oaucție de serie a unui tâtor de minereu de tip modei aduce o 13 ;3r2!— economice ântei cu alte țări, sa- I la timp comenzi pri- i R.D. Vietnam. Re- Arabâ Unită. R.P.D. ă. Siria. Cuba. Ceho-Directorul unității informează că uzina „Unio* deține în prezent un rol coordonator în cadrul unităților profilate pe producția de utilaj minier, încă o dovadă a prestigiului de care se bucură colectivul uzinei sătmărene în ansamblul industriei’noastre constructoare de mașini, relevă o da;ă în plus sarcjnile deosebite ce-i revin mători ca producă- principale utilajeloare de miniereTovarăși apreciază h 1 Nicolae Ceaușescu realizările acestui ic colectiv și recomandă a să se preocupe în conti- uare de îmbunătățirea calității produselor.în noua secție de turnătorie a acestei întreprinderi, secție aflată în probe tehnologice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- sistă la elaborarea primei

șarje de oțel. într-o matriță specială, destinată să marcheze vizita secretarului general al partidului în uzină, din oțelul incandescent al primei șarje se înscriu cuvintele : „P.C.R.- 50 de ani*. Este un simbolic omagiu adus astfel de muncitorii uzinei conducătorul i încercat al poporului român, al eroicei noastre clase, muncitoare.De la uzinele „Unio“, strâ- hăunc din nou centrul orașu- kii, coloana mașinilor se in- industrial, dovadă a dezvoltă- tuturor localităților țării: Fabrica de mașini casnice. Și această unitate economică săt- mărear.â a fost afectată grav de inundațiile din acest an. Conjiucîndu-i prin principalele sectoare de producție, Adalbert Nyegrai, directorul fabricii, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că în prezent întreprinderea lucrează la capacitatea proiectată și că au fost recuperate rămînerile în urmă generate de efectele calami tăților. Zilnic, pe porțile întreprinderii ies circa 1 200 a r a g a z e, mașini de gătit și încălzit. în fața unei expoziții organizate în întreprindere. tovarășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducători -de partid și de stat au posibilitatea să cunoască cele mai reprezentative produse ale fabricii, multe dintre acestea solicitate și peste hotare.în timpul vizitei prin întreprindere, tovarășulNicolae Ceaușescu se întreține cu .numeroși muncitori. Ie strînge mina. Din mijlocul lor se desprinde lăcătușul Ambrozie Tapan. care mulțumește, in numele întregii sale familii, pentru sprijinul acordat in vederea construirii unei noi locuințe,

în locul celei distruse de inundații. „Gindesc că mai mult decit vorbele, faptele de muncă exprimă recunoștința mea și a tovarășilor mei din această fabrică", spune el.Trecînd prin secțiile moderne ale acestei întreprinderi, unde activitatea se desfășoară intr-un ritm viu, încercăm să deslușim pe perețilinia care marca în urmănumai cu puține luni cotaapelor ce inundaseră halele.Ea a fost ștearsă de mult prin eforturile pline de abnegație ale oamenilor, printre care și Ambrozie Tapan, care in pri

mele ceasuri au lucrat la refacere ajutați de muncitori de ia „Metalul Roșu"-Cluj, „Metalica"-Oradea și din alte întreprinderi, mobilizați’ de uriașa energie declanșată /de partid, mai puternic^ decît forța naturii dezlănțuite.Jn încheierea vizitei în a- ceastă întreprindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- preciază calitatea produselor, adresează felicitări pentru realizările obținute, care constituie premize ale unor împliniri și mai spornice în anul ce vine, primul an al noului Cincinal. .
IN CARTIERUL

„SOLIDARITĂȚII"La punctul unde calea Traian se întretaie cu strada Avram Iancu, în intimpinarea secretarului general a venit, ca și în alte locuri, întreaga populație a cartierului „Solidarității" — parte a orașului afectată cel mai mult de inundații. Reconstruit din temelii în ultimele luni, cartierul a primit simbolic numele de cartierul „Solidarității", denumire care subliniază spiritul larg de întrajutorare manifestat de cetățeni în timpul grelelor încercări din primăvară, pentru înlăturarea grabnică a urmărilor inundațiilor. Aici au fost construite și date în folosință familiilor sinistrate peste 400 apartamente noi și au fost reconstruite majoritatea locuințelor deteriorate. Nu s-a precupețit nici un. efort, statul a întreprins tot ce era necesar

In vizită la Fabrica de mașini casnice

pentru ca oamenii loviți de urgia naturii să nu sufere, să aibă asigurate casa și cele necesare traiului.Locuitorii cartierului înconjoară cu multă dragoste pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid și de stat, exprimîn- du-și prin cuvinte Izvorîte din inimă, prin manifestări încărcate de simțire, gratitudinea pentru rapiditatea cu care conducerea partidului și statului a intervenit pentru înlăturarea dificultăților, pentru crearea condițiilor ea viața să reintre cît mai grabnic în normal. Cu deosebită căldură și atenție este înconjurat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Secretarului general al partidului, celorlalți conducători de partid și de stat li se oferă flori din partea, unor colective de întreprinderi, a unor familii, a școlilor, nenumărate daruri simbolice. lucrate cu dragoste de localnici, care au ținut să-și exprime și în acest fel sentimentele de încredere .față de partid, față de conducerea sa.întregul oraș, tineri și vîrstnici au ținut să vină în intimpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, .să-și manifeste adeziunea deplină față de programul partidului, ho- tărîrea de a urma îndemnurile sale menite să asigure patriei viitorul luminos socialist pentru care au militat numeroase generații de înaintași, toți care și-au legat nume> de destinele patriei, de cauza poporului.Coridoarele vii de oameni, aclamînd, adresind emoționante urări, sint ele însele o impresionantă dovadă a coeziunii. strînșe dintre partid și popor, a solidarității maselor deoameni ai muncii — români,maghiari, germani — a tuturor locuitorilor țării — realizată în numele mărețelor idealuri socialiste promovate cu neabătută consecvența-* în spiritul învățăturii marxist-leni- niste, de partidul nostru comunist, care-și va aniversa în curind semicentenarul finei activități eroice, glorioase. A- ceastă vibrantă demonstrație a relevat o realitate fundamentală a societății noastre — identificarea totală dintrepartid și, popor, chezășie a certitudinilor și izbinzilor socialiste de mîine.i
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Vizita de lucru a to varășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Satu Mare

Aspect de la adunarea populară din Satu Mare

Adunarea populară 
de la Satu Mare

Vremea nefavorabilă — u- mezeala, ceața, nu i-a împiedicat pe locuitorii municipiului de pe Someș să se reunească intr-o mare adunare populară în piața din fața sediului Comitetului județean de partid. Sint muncitori, mineri, constructori de mașini, tehnicieni și ingineri din. întreprinderile orașului, țărani cooperatori din comunele apropiate și.oșeni, tineri și vîrsț- nici, pensionari și gospodine. Ei aclamă și ovaționează îndelung. în momentul cînd a- pare tovarășul Ceaușescu și urcă la balconul sediului Comitetului județean de partid, răsună din nou ovații și' ura- le. Se scandează puternic „P.C.R.—Ceaușescu", „P.C.R. —Ceaușescu".Luînd cuvîntul în numele oamenilor muncii de .pe aceste meleaguri, tovarășul Iosif Uglar, prim-secretar al Comitetului județean Statu Mare al P.C.R.; președintele Consiliului popular județean, a spus, între altele :Permiteți-mî ca, în numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe meleagurile sătmărene — români, maghiari, germani și de alte naționalități, să adresez un cald salut iubiților noștri oaspeți, dumneavoastră personal, stimate tovarășe Ceaușescu, și să vă mulțumesc din toată inima pentru marea cinste pe care ne-o faceți prin prezența în mijlocul nostru.Sint șase luni de la grelele încercări prin care am trecut în primăvara acestui an, cînd 35 la sută din suprafața județului a căzut pradă furiei apelor dezlănțuite. Inundațiile au afectat 39 de localități, municipiul . Satu Mare și 160 000 hectare de teren agricol. Au fost distruse sau avariate peste 8 500 de locuințe, rămînînd fără adăpost circa 37 000 de persoane. Revărsările de ape au provocat pagube materiale de peste 500 milioane lei, precum și 56 de victime omenești.Aceste pierderi ar fi fost incomparabil mai mari dacă nu am fi avut, încă din primele clipe ale catastrofei, sprijinul permanent și multilateral al partidului și guvernului, al dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. Prezența dumneavoastră în mijlocul nostru, în toiul luptei împotriva furiei apelor, cuvintele de îmbărbătare, prețioasele indicații pe care ni le-ați dat, precum și ajutorul primit au avut un rol hotărîtor în limitarea efectelor inundațiilor și normalizarea vieții în localitățile sinistrate.în această zi memorabilă, cînd vă aflați din nou în mijloc»} nostru, putem să vă raportăm. tovarășe Nicolae Ceaușescu, că prin munca ne

obosită, de zi și noapte, muncitorii, inginerii, tehnicienii u- nităților noastre industriale au asigurat într-un timp scurt punerea în funcțiune a tuturor- întreprinderilor calamitate. La 10 august am putut raporta Comitetului Central . îndeplinirea de către industria județului a planului cincinal, iar la 31 octombrie, recuperarea integrală a celor 124 milioane lei, reprezentînd valoarea producției pierdute din c»uza inundațiilor.Și în . agricultură am reușit să înlăturăm în cea mai mare parte efectele negative ale inundațiilor. S-a reînsămînțat o suprafață de peste 80 000 de hectare, s-au refăcut construcțiile zootehnice distruse sau avariate, au fost realizate efectivele de animale planificate pentru acest an. Cooperativele agricole din județ au beneficiat din partea statului de un ajutor de 55 milioane lei.în acțiunea de refacere a fondului locativ a fost mob;- lizată practic întreaga populație din localitățile sinistrate, precum și importante forțe din alte localități ale județului. Aceasta a permis darea în folosință a 2 226 apartamente, crearea condițiilor ca pînă la venirea iernii toate familiile rămase fără adăpost de pe urma inundațiilor sa șe mute în case noi. Populația sinistrată a simțit ajutorul substanțial acordat de statul nostru socialist sub forma celor 1660 apartamente construite suplimentar, prin suma de 125 milioane lei acordată drept despăgubiri, prin multiplele înlesniri asigurate în procurarea materialelor de construcție.în încheiere, tovarășul losif Uglar a spus : Asigurăm Comitetul Central, Consiliul de Stat și guvernul țării, că organizația județeană de partid Satu Mare, toți oamenii muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, sint ferm hotărîți să-§i pună întreaga lor capacitate, talentul și energia în slujba înfăptuirii grandiosului program e- laborat de Congresul al X-lea, pentru a contribui într-o măsură tot mai mare la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.Luînd apoi cuvîntul, proiectantul Ion Beret, de la Uzineie „Unio“ a spus: Abia au trecut șase luni de la marele dezastru care s-a abătut asupra orașului nostru. Zeci de mă de sinistrați, printre care și eu, stăteam îndurerați în jurul căminelor noastre distruse de inundații. în acele zile grele a venit în mijlocul nostril tovarășul Nicolae Ceaușescu în- curajîndu-ne și asigurîndu-ne de sprijinul întregii țării : ,,înaintea venirii iernii, fiecare sinistrat va avea căminul său, mai bun și mai frumos nc-cît 

a fost mai înainte". Acum, cînd ați Venit din nou în mijlocul nostru, scumpe tovarășe secretar general, cu mîndrie putem să vă prezentăm în cartierul nostru „Carpați" cele 400 de locuințe nou construite.în numele familiilor care s-au mutat.în aceste locuințe, al întregului cartier, vreau să exprim recunoștința noastră profundă.Dar mulțumirile nu trebuie exprimate numai în vorbe, țara noastră termină peste cîteva săptăntîni un plan cincinal și începe unul nou, mai îndrăzneț și mai măreț. Noi, muncitorii din orașul Satu Mare — români, maghiari, germani — promitem cu a- ceastă ocazie solemnă, că în perioada cincinalului viitor vom lucra și mai bine, ne vom aduce contribuția la înfăptuirea luminosului program de înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.în cuvîntul său, Maria Zidarii, erou al muncii socialiste, președinta C.A.P. din comuna Păulești, a spus, refe- rindu-se la lupta cu apele umflate: ca la un semn, de la mic la mare membrii cooperativei noastre agricole, în frunte cu comuniștii, zi și noapte, fără întrerupere, au pus piatră pe piatră, brazdă pe brazdă, reușind, cu sprijinul muncitorilor de la Uzina ..Unio“ să prevină revărsarea apelor în localitatea Ambud.Salvind oamenii, salvînd animalele cooperativei, am simțit totuși o grea încercare prin distrugerea a 106 case în comuna noastră, a construcțiilor zootehnice și a culturilor în valoare de peste 7 milioane lei. Greu loviți, dar nu descurajați. ci dimpotrivă, mani- festind up elan fără precedent. cooperatorii noștri au pășit cu toată hotărârea la înlăturarea pagubelor, la refacerea cooperativei.Am însămânțat și reînsămînțat, am plantat și replan- tat, o dată și chiar de două ori dar nu ne-am dat bătuți. Am reușit să ne îndeplinim sarcinile de plan, iar pînă la sfîrșitul anului valoarea producției marfă va depăși 8 milioane lei. în efectuarea lucrărilor de toamnă, hărnicia cooperatorilor noștri și-a spus cuvîntul. reușind să depășim planul de însămîn- țări cu peste 100 ha. Urmele durerilor au fost șterse. Cooperatorii sinistrați s-au mutat în aceste zile în case noi, mai trainice, mai spațioase, mai frumoase.în cooperativa agricolă de producție Păulești vor înflori din nou trandafirii, și în paleta lor de culori am dori să deslușiți focul atît de viu al iubirii și recunoștinței noastre pentru patrie, pentru partid și pentru dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu — a 

spus în încheiere vorbitoarea. A luat apoi cuvîntul Eugenia Cosma. directoarea Școlii generale nr. 3 din localitate, care, după ce a pus în evidență dificultățile întîmpina- te in‘cartierul unde activează în perioada inundațiilor, a a- rătat: not cadrele didactice, nu am uitat nici o clipă de îndatoririle noastre de educatori. Am căutat să ștergem lacrimile de pe obrajii copiilor din familiile sinistrate. Amintesc aici că aproape 4 500 de asemenea copii au fost trimiși în tabere, unde au petrecut o vacanță plăcută, așa cum au fost obișnuiți să o petreacă în anii socialismului.Prin activitatea neobosită a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor — a spus în încheiere vorbitoarea — fără deosebire de naționalitate, s-a reușit să se înlăture efectele negative ale inundațiilor. Aș aminti aici doar cazul școlilor sinistrate, cum a fost și a noastră, care și-au putut redeschide porțile Ia 15 septembrie. la fel ea toate celelalte școli din județ. •Prezența din nou în mijlocul nostru a dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, și a celorlalți conducători departid și de stat, ne dau noiimbolduri.în ceea ce ne privește penoi. cadrele didactice, vommunci cu perseverență și de aici înainte, pentru a crește patriei fii demni, capabili și hotărîți să ducă mai departe opera de înălțare a României socialiste.în cuvîntul său, tovarășul Grigore Cîmpeanu, membru de partid din ilegalitate, a spus : „ne amintim cu emoție de momentele dramatice ale încleștării oamenilor din județul nostru cu apele revărsate ale Someșului. în acele zile de grea încercare am simțit din primul moment grija partidului, a Comitetului său Central, a dumneavoastră personal. iubite tovarășe Ceaușescu, prezent în mijlocul nostru chiar în toiul luptei cu stihiile naturii.în fruntea tuturor acțiunilor de salvare și reconstrucție au stat comuniștii, de la cei mai tineri pînă la cei mai bă- trîni. care, alături de întreaga populație, au dat nenumărate dovezi de inițiativă, bărbăție, spirit de abnegație și sacrificiu — trăsături de caracter în spiritul cărora ne-a educat Partidul Comunist Român încă din anii ilegalității. Cel mai strălucit exemplu în a- ceastă acțiune uriașă ni-1 dă conducerea partidului nostru.Strîns unit în jurul partidului și a Comitetului său Central, poporul român își dovedește încă o dată capacitatea de a face față oricăror situații și greutăți, hotărîrea de a merge neabătut pe calea socialismului și comunismului.Noi, comuniștii mai vârstnici, ne angajăm să nu lipsim din acest front comun și să ne aducem, pe măsura puterilor noastre, contribuția la realizarea tuturor sarcinilor trasate de partid.Primit cu vii și puternice aplauze, cu ovații și urale, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși și prieteni,Doresc în primul rînd să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și județului Satu Mare, un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România. (Aplauze, u- rale).Doresc, totodată, să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care ne-o faceți, să mulțumesc tovarășilor care au vorbit pentru cuvintele de încredere în partid, în guvern, pentru cuvintele spuse la a- dresa mea. In toate aceste manifestări noi vedem expresia încrederii nestrămutate în Partidul Comunist Român, in politica sa marxist-leninistă, care corespunde năzuințelor și intereselor întregului nostru popor. (Aplauze, scandări: ,,Ceaușescu-P.C.R.“).îmi face o deosebită plăcere să mă intîlnesc din nou cu dv. — de data aceasta în condiții mai bune decît în luna mai. Mi-a făcut o deosebită plăcere să constat că rănile provocate de furia apelor au fost în cea mai mare parte lichidate, să pot vedea noile locuințe in care s-au mutat mii și mii de oameni, să pot vedea întreprinderile care și-au reluat de mult activitatea, îndeplinin- du-și iii condiții bune sarcinile de plan, contribuind, alături de toate întreprinderile patriei noastre, la îndeplinirea cu succes a cincinalului. Toate aceste realizări, știu, au cerut eforturi mari, au impus învingerea multor greutăți. Greutățile au fost învinse, și s-au șters, intr-o perioadă scurtă, urmele adinei lăsate de inundații. Vă felicit din toată inima ! Putem spune că forța societății noastre socialiste s-a dovedit încă o dată de granit, că unitatea de nezdruncinat a întregului nos-•
Cuvântarea secretarului general al partidului este ascultată cu deosebit interes și subliniată în repetate rînduri de aplauze, de ovații puternice- Miile și iniile de oameni ai muncii — români, maghiari și de alte naționalități aflați la acest mare miting, scandează urări la adresa Partidului Comunist Român, a conducerii sale, a patriei noastre scumpe.Mitingul ia sfîrșit într-o atmosferă entuziastă.In cursul serii, o întîlnire cu activul de partid, cu reprezentanți ai organizațiilor
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tru popor — români, maghiari, germani, cetățeni de alte naționalități — în jurul partidului și guvernului, constituie garanția de nezdruncinat a construcției victorioase a societății socialiste in România, a înălțării pe culmi tot mai înalte a patriei noastre. (A- plauze, urale).Nu numai în județul dv., ci în întreaga țară, oamenii muncii, sub conducerea comuniștilor, au reușit să înfrîngă greutățile provocate de calamitățile naturale. Este adevărat, tovarăși, dacă nu ar fi fost inundațiile am fi avut o situație mai bună. Am refăcut mult, dar fără îndoială că urmările catastrofei se mai resimt. Doresc să spun însă și aici că partidul și guvernul au luat toate măsurile pentru ca populația să fie aprovizionată în bune condițiuni. Stocurile și rezervele pe care le avem, la toate produsele, sint mai mari dccit cele de acum un an. (Aplauze).Zilele trecute, Comitetul Executiv și Guvernul, după cum știți, au hotărit ca pe luna decembrie să nu se mai încaseze ceea ce oamenii muncii au hotărît să ofere din salariu pentru ajutorarea regiunilor sinistrate. Considerăm că s-au făcut destule eforturi și că ceea ce mai trebuie făcut trebuie făcut prin mijloacele statului. (Aplauze).Aș dori ca de aici, de la Satu Mare, orașul cel mai greu lovit de catastrofa din mai, să adresez încă o dată mulțumiri întregului nostru popor pentru spiritul de solidaritate dovedit în acele momente dramatice, pentru e- roismul cu care a muncit ca să învingă vitregia naturii și greutățile care s-au ivit. (Aplauze).Doresc, de asemenea, încă o 

obștești, ai principalelor instituții și întreprinderi ale orașului a prilejuit o nouă manifestare a recunoștinței pe care populația județului Satu Mare o poartă partidului și statului nostru, conducerii sale în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tn cuvinte simple dar emoționante, pline de căldură, s-au adresat secretarului general al partidului reprezentanți ai activului de partid, ai vechilor mi- litanți ai partidului, ai organizațiilor de tineret, sindicale și de femei, ai constructorilor și țăranilor cooperatori, ai 

dată să exprim mulțumiri tuturor statelor socialiste, celorlalte state, tuturor organizațiilor naționale și internaționale, tuturor oamenilor de pe planeta noastră care ne-au a- jutat în acele împrejurări. Intr-adevăr, am primit un ajutor substanțial, dar vreau să spun cu acest prilej că mai mult de o treime din acest ajutor l-am primit din partea Republicii Populare Chineze. (A- plauze). Iată de ce, exprimînd mulțumiri tuturor statelor, nu pot să nu exprim în mod deosebit mulțumiri Partidului Comunist Chinez, guvernului Republicii Populare Chineze, poporului chinez, tovarășului Mao Tzedun, pentru ajutorul pe care ni l-au dat. (Aplauze).După cum știți, tovarăși, mai avem o lună pînă Ia terminarea actualului cincinal. Pot a- firma că planul cincinal 1966— 1970 se realizează cu o depășire Ia producția industrială și, la nivelul minim al planului, la producția agricolă (aceasta, datorită calamităților pe care le-am suferit). Planul cincinal în ansamblul său va fi deci înfăptuit în bune condițiuni. Nu voi face acum un bilanț. Ii vom face Ia începutul anului viitor, dar este o mare satisfacție pentru noi să constatăm că am reușit să obținem aceste mărețe succese in cei cinci ani ce au trecut.La ultima ședință a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al Guvernului Republicii Socialiste România am adoptat noul plan cincinal și planul pe 1971. Prevederile cincinalului sint superioare față de Directivele prevăzute de Congresul al X-lea. Le veți cunoaște Ia timp, nu doresc să vă fac acum o expunere asupra lor. Avem toate condițiile ca prevederile pe 1971 și prevederile cincinalului 1971—1975 să fie realizate; asigurînd astfel ridicarea
militarilor și intelectualității orașului. Ei au exprimat nețărmurita adeziune a populației sătmărene față de politica partidului, hotărîrea ca, împreună cu întregul popor să facă totul pentru ca programul stabilit de partid, destinat înfloririi multilaterale a patriei socialiste^ să se înfăptuiască pe deplin, pentru ca viața țării să parcurgă noi trepte ale bunăstării și civilizației.Răspunzând, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adresat felicitări oamenilor muncii 

țării noastre pe trepte și mai înalte de progres și prosperitate (Aplauze).Au fost adoptate o serie de măsuri privind agricultura, care vor fi publicate mîine în presă, și de aceea nu doresc să vă vorbesc despre ele. Aceste măsuri vor crea condiții organizatorice și economice pentru ca membrii cooperativelor, lucrătorii de la sate să obțină un spor mai rapid al producției agricole vegetale și animale.Am deplina convingere că oamenii muncii din Satu Mare, din municipiu și din județ, în frunte cu organizația de partid, cu Comitetul județean, vor ști să-și aducă și în continuare aportul la înfăptuirea mărețului program de înflorire a patriei noastre. Avem pentru ce munci, tovarăși. Tot ceea ce facem este pentru bunăstarea și fericirea poporului nostru, este pentru victoria socialismului și comunismului în România (Aplauze).Edificarea cu succes a orîn- duirii noi în patria noastră contribuie, totodată, la cauza socialismului în întreaga lume, este o contribuție la întărirea sistemului socialist mondial. Noi vom face totul și în viitor pentru a dezvolta colaborarea cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității lor, pentru a dezvolta prietenia și colaborarea cu toate popoarele lumii, cu toate forțele antiim- perialiste, fiind convinși că stă în puterea popoarelor unite să asigure pacea și colaborarea pe planeta noastră. (Aplauze; șe scandează Ceaușescu. P.C.R.).în încheiere doresc să vă urez din toată inima multă sănătate și succes în activitatea dumneavoastră pentru o viață mai bună, mai fericită. (A- plauze îndelungi).
din județ pentru realizările obținute, și-a exprimat convingerea că, sub conducerea- organizațiilor de partid, ele vor fi sporite în perioada următoare, demonstrând încă o dată puterea de muncă și dăruire a harnicilor locuitori ai acestor străvechi meleaguri românești.ION MĂRGINEANU N. POPESCU-BOGDĂNEȘTINICOLAE DRAGOȘ MIRCEA S. IONESCU 
Fotografiile au fost realizate de 

ANGHEL PASAT și 
RADU CR1STESCU



,SClNTEIA TINERETULUI" pag> 4 SÎMBĂTÂ 28 NOIEMBRIE 1970

ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ANIVERSĂRII
A 150 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI FRIEDRICH ENGELS
împlinirea a 150 de ani de 

la nașterea lui Friedrich En
gels a fost aniversată, vineri 
după-amiază în Capitală, prin- 
tr-o adunare festivă, organi
zată la Ateneul Român.

•Sala era pavoazată festie. 
Mari drapele roșii și tricolore 
încadrau, pe fundalul scenei, 
portretul marelui fpnditor, 

organizator și conducător ol 
proletariatului international, 
Friedrich Engels. și datele o- 
magioie : 1820—1970.

InUmpinati cu aplauze, »* 
prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Emil Bodneraș, Flo
rian Dănălache, Janos Fa- 
zeltas, Dumitru Popa, Cheor- 
ghe Stoica, Miron Constants-

M«c«, Ion Ihesctf, precwn și 
tovarășii Chivu Stoica, Con
stantin Pimulescu. Gheorghe 
Vaeilichi, Alexandru Senco- 
vid. vechi militând ai mișcă
rii muncitorești dm tara noas
tră, Miron Xicoiescu. preșe- 
dintele Academiei Republscd 
Socialiste Român». Ion Po- 
paecu-Putuei, directorul htMs- 

tuhlkH de studii istorice și so- 
eta'-pohtice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., Ștefan Votca, re
dactor *f. al revistei „Lupta 
de clasă", Ion Stoian, rectorul 
Academiei de înt#ămînt so
cial-politic ..Ștefan Gheor- 
ghtu“, Tanana Srancu. pre- 
fadmteie l munți Scriitorilor. 
Ion Soeban, muncitor fruntaș 

la Uzinele de vtdef chimia 
„Crivita roșie“, și Mariana 
Costea, studentă la Facultatea 
de filozofie.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și ai guvernului, ai 
Consdtului Xofional al Fron- 
'vișși Initdn SorialiM» și 

alte personalități ale vieții 
noastre politice, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești 
din România, conducători de 
instituții centrale de stat și 
obștești, cadre ale activului 
de partid și ale organizațiilor 
de masă, oameni de știință,.

cultură și artă, numeroși oa
meni ai muncii din întreprin
derile Capitalei.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.

Despre cea de-a 150-a ani
versare a nașterii lui Friedrich 
Engels a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Cuvîntarea a fost sublinia
tă cu puternice aplauze.

(Agerpres)

Tovarăși,Anivensătfi împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Friedrich Engele. gînditor și militant revoluționar comunist, fondator — în desăvârșită comuniune spirituală cu genialul său prieten și tovarăș de idei și de luptă. Karl Marx— al materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific și al economiei politice marxiste, conducător cu imensă autoritate al mișcării muncitorești internaționale.Sărbătorirea lui Engels prilejuiește în țara noastră, pe baza Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român, numeroase manifestări omagiale, adunări publice, simpozioane și sesiuni științifice— expresie semnificata ă a înaltei cinstiri pe care partidul" nostru, clasa muncitoare. întregul popor român o acordă memoriei și operei nemuritoare a acestui strălucit teoretician și organizator al luptei proletariatului.Engels s-a identificat pe deplin cu interesele clasei muncitoare. și-a dedicat întreaga viață, devotamentul, abnegația și energia inepuizabilă, profunzimea de gîndire și vasta sa erudiție luptei revoluționare pentru eliberarea celor exploatați, pentru triumful omului asupra forțelor oarbe ale naturii și societății.In acest veac și jumătate, multe mărimi și valori ce păreau „eterne" au pierit, dar figurile lui Marx și Engels. în perspectiva istoriei, au căpătat proporții uriașe. Și aceasta tocmai pentru că numele lor au rămas legate pentru totdeauna de un eveniment hotă- rîtor în evoluția gindirii și practicii revoluționare : descoperirea legilor obiective ale dezvoltării societății, a esenței exploatării capitaliste și a posibilităților desființării ei definitive. fundamentarea rolului istoric al proletariatului în izbăvirea sa și a întregii omeniri de servituțiile și umilințele mileniilor de asuprire, socialismul transformîndu-se astfel dintr-o utopie în știință.Cu luciditatea și modestia care-1 caracterizau. Engels s-a socotit întotdeauna „vioara a doua" în comparație cu marele său prieten. Nu este însă mai puțin adevărat că ei a ajuns, independent de Marx, Ia aceleași idei fundamentale, care au cimentat colaborarea lor desăvîrșită, că o serie de opere primordiale ale marxismului. în frunte cu „Manifestul Partidului Comunist", au fost concepute și redactate împreună, că între cei doi corifei ai ideologiei proletariatului a existat un necontenit schimb de idei și un deplin acord reciproc.Cu o înzestrare spirituală rac întîlnită, dar și cu o pasiune exemplară, caracteristică militantului comunist. Engels a studiat.neobosit, pînă la capătul vieții, s-a ținut la curent cu tot ce era nou în știință și cultură, în practica revoluționară, abordînd cu competență, profunzime și originalitate cele mai diverse domenii ale cunoașterii și acțiunii umane. El a manifestat o receptivitate deosebită față de revoluția industrială, a fost preocupat de dezvoltarea rapidă a științei și tehnicii.Engels a participat la fră- mîntările și lupta practică a epocii lui cu pana, cu cuvîntul și chiar cu spada, a fost un om integru prefigurînd chipul umanității noi, pe care a luptat s-o descătușeze. Vastitatea studiilor întreprinse de el răspundea nu numai necesită- fondării unei teorii științifice despre lume și societate, dar și. în cel mai înalt grad, cerințelor imperioase ale prac- ti ii. ale luptei revoluționare pentru eliberarea clasei muncitoare din jugul exploatării capitaliste, luptă care a dat conținut și sens imensului său efort teoretic. Engels — ca și Marx și Lenin — a militat cu consecvență pentru întărirea unității și solidarității de ac- v.j-e a clasei muncitoare din toate țările. în spiritul internaționalismului proletar, con- sxierind această unitate drept una din premisele majore ale victoriei socialismului.Opera lui Marx și Engels, dezvoltată în noile condiții istorice de Lenin, de partidele comuniste și muncitorești, a devenit ea însăși. în mîinile maselor muncitoare, un ine-. galabil instrument de acțiune revoluționară, a fost confirmată și a orientat în mod decisiv multe din cele mai importante prefaceri economice, politice și sociale ale contemporaneității, s-a transformat
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astăzi în busola călăuzitoare a unei imense părți a omenirii.Clasicii marxismului au văzut in această concepție, mai presus de orice, o „călăuză în acțiune" — cum se exprima Engels —, menită să îngăduie stabilirea in mod științific. în eele mai diverse împrejurări concrete și în fiecare nouă e- tapă a procesului revoluționar, a strategiei și tacticii partidelor clasei muncitoare în lupta pentru progres, pentru biruința socialismului și comunismului. Tocmai de aceea ei au subliniat întotdeauna necesitatea dezvoltării științei marxiste în mod temeinic, pe baza pătrunderii în esența realității, a studierii fenomenelor noi, a descoperirii direcțiilor mersului societății, a dezvăluirii și aplicării legilor istoriei la descifrarea tendințelor contemporaneității, în vederea unei juste orientări a luptei revoluționare.Complexitatea și diversitatea infinită a lumii contemporane. necesitatea aplicării concrete de către partidele comuniste și muncitorești din fiecare țară, pe baza cunoașterii profunde a realităților naționale, a principiilor generale ale marxism-leninismului, dau o rezonanță extrem de actuală concepției lui Engels despre caracterul creator, viu, în permanentă dezvoltare, al materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific și al economiei politice, al tuturor științelor sociale.Omenirea oferă astăzi un tablou radical deosebit în raport cu perioada istorică in care a trăit și a activat Friedrich Engels. Ceea ce caracterizează epoca contemporană este exiatența unor uriașe forțe revoluționare și progresiste. amploarea lor fără precedent în istorie, creșterea și diversificarea lor continuă, includerea în torentul procesului revoluționar mondial a unor pături și categorii sociale din ce in ce mai largi, a popoarelor de pe toate continentele lumii. Dacă în urmă cu un secol, capitalismul domnea nestingherit pe tot globul pământesc, astăzi. în Europa. Asia și America Latină există 14 state socialiste, care cuprind peste o treime din populația planetei noastre. Mișcarea comunistă și muncitorească internațională, par- curgînd un amplu proces de creștere și maturizare politică și ideologică se afirmă în zilele noastre ca o viguroasă forță a progresului, ca cea mai puternică și influentă mișcare socială. în măsură să asigure transformarea revoluționară a societății ; sub loviturile puternice ale mișcărilor de eliberare națională triumfătoare s-au prăbușit fostele imperii coloniale.Epoca noastră este, de asemenea, caracterizată prin desfășurarea furtunoasă a procesului de renaștere națională și constituire în state suverane a popoarelor subjugate și oprimate, de afirmare tot mai puternică a năzuințelor popoarelor spre apărarea și consolidarea independenței lor naționale, de atragere a noi și noi națiuni la creație istorică conștientă. Prin amploarea și profundele sale consecințe pe diverse planuri asupra vieții popoarelor. acest proces exercită o influență pozitivă crescindă asupra dezvoltării generale a omenirii, contribuie la accentuarea continuă a superiorității forțelor socialismului și progresului în lume. Forța cu care se a- firmă astăzi ideile înaintate ale independenței și suveranității naționale, roiul lor mooi- lizator în lupta popoarelor pentru pace și progres social, demonstrează deplina lor concordanță cu interesele generale ale socialismului, ale mișcării antiimperialiste mondiale.Dezvoltarea istorică a omenirii a demonstrat pe deplin justețea învățăturii marxiste despre rolul istoric al proletariatului, despre misiunea sa ca clasă socială conducătoare a oamenilor muncii, a maselor largi populare în răsturnarea dominației claselor exploatatoare, în opera de transformare revoluționară a Societății pe baza principiilor socialismului.Alături de clasa muncitoare, împotriva dominației monopolurilor, pentru democrație, independență națională și progres social, se ridică mase 

largi ale țărănimii, intelectualitatea, mișcările de tineret și studenți, pături mijlocii de la orașe și sate, diferite cercuri social-politice. personalități ale vieții științifice și culturale, conducători cu vederi lucide, ai unor partide și organizații politice democratice, opinia publică . progresistă Un fenomen remarcabil al ultimelor decenii îl constitui» creșterea rolului țărilor mici și mijlocii, participarea lor tot mai activă la rezolvarea problemelor care confruntă omenirea, la asigurarea statornicirii normelor de echitate și respect reciproc în relațiile dintre state.Aceste transformări istorice. ireversibile, au schimbat din temelii infățișarea lumii contemporane, au determinat mutații adinei în raportul de forțe pe arena mondială în favoarea socialismului, democrației și păcii. Marxism-leni- nismul exercită în prezent o inrîurire tot mai profundă a- supra minților și conștiințelor popoarelor, cucerește de partea sa noi și noi categorii sociale, le luminează calea spre libertate și o viață mai bună. Desigur. în lume continuă să acționeze forțe imperialiste, colonialiste, care promovează o politică de amestec în treburile interne ale popoarelor, de dictat și agresiune, caută să înfrîngă lupta de emancipare națională și socială a popoarelor, să mențină dominația colon:aliată și neoco.o- niaiistă. Dar uriașele forte revoluționare ale contemporaneității. toți acești factori Mttivi ai lumii de ir. contribuie la slăbirea „-r.perial.s- mulut la îngustarea sferei de influență a certurilor reatio- nare. creează noi poatbi. tăti și perspective desfășurării victorioase a luptei pentru triumful socialismului și cucerirea libertății naționale. Acționînd unite, marile forțe antiîmpe- rialiste din întreaga lume sin» capabile să zăgăzuiască planurile 'cercurilor imperialiste agresive, să asigure pacea și securitatea popoarelor.Evoluția istorică ascendentă a omenirii a fost marcată, de asemenea, în ultimul secol de o considerabilă dezvoltare a forțelor de producție, de progrese impresionante în domeniu] științei și tehnicii. Ca urmare, in acest răstimp au intervenit fenomene no: în mecanismul relațiilor și în formele de manifestare a contradicțiilor capitalismului. în acțiunea legităților sale ca și în consecințele sociale ale a- cestora.Caracterul creator al zaar- xism-leninistrțului impune, firește. o analiză științifică a- tentă a tuturor acestor profunde transformări, a evenimentelor și schimbărilor petrecute. sau care au loc în prezent, confruntarea ideilor teoretice cu noile realități, fenomene și tefldințe fundamentale. și, pe baza sintetizării noii experiențe istorice, desprinderea unor concluzii politice juste, corespunzătoare exigențelor actuale ale lupte* revoluționare pentru socialism, pentru asigurarea păcii in e- tapa istorică pe care o parcurgem. .Studiind învățătura lui Marx Engels Lenin și străduindu-ne să o aplicăm — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușeecu — trebuie să avem permanent in vedere condițiile concrete istorice, "sociale, naționale, in care trăim. Numai asa vom putea trage concluzii juste, teoretice ți practice pentru lupta revoluțio- nară. pentru făurirea noii o- rinduiri. numai așa vom putea acționa atit in concordanță cu legile generale ale dezvoltării sociale, cit și cu viața"Fundamentind strînsa unitate dialectică dintre general si particular in dezvoltarea socială. Marx și Engels, iar apoi Lenin, au prevăzut ampia diversitate de forme pe care o vor îmbrăca transformările socialiste. ritmurile și metodele diferite ale acestor transformări. căile specifice prin care mișcarea muncitorească din diferite țări va păși spre înfăptuirea obiectivului final comun. Aplicarea practică a principiilor doctrinei marxiste — așa cum se arăta încă în ..Manifestul Partidului Comunist" — „va depinde pretutindeni și întotdeauna de împrejurările istorice d.ăte“.In condițiile deosebit de complexe ale lumii contempo

rane. in realizarea unității și coeziunii mișcării comuniste — factor eșențial pentru exercitarea cu ș jccec a roiului istorie al acesteia — este necesar să se țină seama de realitățile actuale, de existența, ca factor ooie~tiv. • un» riașe s: tot mai accentuate diversități de condiții istorice. e- conomtce. sociale, naționale, in care acționează cele aproac» 100 de partide xxnunts’.e. în epoca noastră, orice partid ~are își pune drept țe’. să transforme societatea pe naza mar- xisrr.-leniniamului nu se poate mărgini la o simplă repetare a ideilor și concluziilor socialismului științific ci. pe baza, gindirii marxist-leniniste, este dator să studieze cu atenție realitățile șoeial-istorice in care acționează, să găsească în aceste realități soluțiile pentru triumful luptei revoluționare, afirmindu-se astfe. ca o reală forță revoluționară, a adevărat exponent al năzuințelor și aspirațiilor vitale ale oamenilor muncii din patria saDesigur. în virtutea marii diversități de condiții tn care acționează. între partidele comuniste pot interveni deosebiri de păreri cu privire la linele probleme ale dezvoltării sociale contemporane, oar a- ceasta nu trebuie să afecteze in nici un fel legăturile normale dintre partidele frățești. Experiența mișcării comuniste temaționale demonstrează că atunci cind. mai presus de orice deosebiri de păreri se pur. interesele generale ale popoarelor. ale lupte: ar.tiimper^..ste. ale cauzei sodalisrr.ulx și co- tr.ir.vr. ului. cind problemele Sint acordate de la parted la partid oe la ;«id_- ere la conducere. in domnia de a se găs: so.uu: reciproc a.'eeciao.ie. eat* poszBf. să se a. ongă ia e- vidențjerea unor por tu comune sau apropiate fa nroolemr- le fundamentale ale lr.>-ării •:otn j.-.:ste. ale vieții mtema- tior.aie. in interesul un.tătr țărilor socialiste, al tart.ăe.or comuniste șt munr.to-est.Dezbaterea largă, liberă, in- tr-un soiri*, principial, știmți- Cc. a pcob>meior pe care dez*.citarea societății Ie ridică astăzi In fața nartideior cb- mun.ste. a torțelor progresiste și de.mocratice. coasrituje o condiție de cea mai mare însemnătate pentru ’moogâv.-ea continuă a teza .rului învățăturii marxist-.er. :r..s :e. peetru întărirea mișcării . <w..i-. w șj muncitorești :ntemaț:ocale. a întregului front anttinsperia- listO trainică unitate intemat.o- naiiată a mișcării coenuzuate implică respec tarea depună a dreptului fiecărui part;- ie â-și elabora de sine stătător politica Internă și externă formele de organizare și oe acțiune. aplicarea creatoare a principiilor generale marxist- leniniste la situația concretă în care acționează imbinind strtns sarriiiue națioaaie cu ce.e in- ternațtaoale. Prnn modul in care so. ițt-mează problemele lupte; reroluționare. ale fâu- rir:: nou șocietăti. prin întreaga lor ac::» .ta^ pusă in s^uj- oe .dea. .1: .tor sol~ <■-**—. ■ -ț ș; comunămuiui. fiecare partid tr.•>.:.« .- îmbogățirea »x- perșenței mișcării cotsun s». la dez . ol tarea gln-cir .l marxisț- ieniniste. -Sfct de o notorie actualitate ideile lu: Enge s. care socrea „I>jpă pârei ea mea. in mjcnroa muncitorească ideile cu adevărat naționale, -ate torespund faptelor economice — industriale si agricole — oe carac terizează ș -.area națiunii respective, sint to a- oelași timp și idei cu a- devârat internaționale-. Experiența demonstrează ă dezvoltarea vieții naționale, materiale și spirituale, a fiecărei țări socialiste corespunde întrutotul atit propriilor sale interese cit și cauzei generale a clasei muncitoare, a oamenilor muncii din lumea întreagă, luptei victorioase pentru triumful socialismului și păcii. Construind socialismul, comunismul, fiecare popor îndeplinește o sarcină națională și, în același timp, internațională, contribuie la mersul general al omenirii spre socialism.Tovarăși,Mișcarea muncitorească din România a întreținut, chiar de la începuturile ei, legături strînse cu mișcarea revoluționară internațională, a cunoscut ideile întemeietorilor comunismului științific. în pe

rioada' cind Marx și Engels se aflau în fruntea mișcării proletare internaționale, clasa muncitoare din România se afirma tot mai hotărit — o dată cu procesul de dezvoltare a țării— ca forță capabilă să promoveze și să lupte consecvent pentru înfăptuirea țelurilor progresului social.Faptul că mișcarea muncitorească din țara noastră s-a inspirat direct și din capul locului din izvoargje marxiste a jucat un rol decisiv în călirea și orientarea ei teoretică și politică. în lumina acestei concepții. ea a îmbinat lupta pe plan național cu închegarea încă de pe atunci a unor relații de prietenie fi colaborare cu mișcările revoluționare din țările vecine ș; dia alte țări. «i forțrie sociale ș: politice înaintate din lume.L» rindu! lor. Marx fi En- gej au urmărit evoluția istorică a poporului nostru, au formulat aprecieri importante cu privire la evoluția stărilor de '.ueru din tirile române. Sint lan cunoscute in țara noastră simpatia si interesul cu care ei priveau lupta poporului roer.âr. pentru constituirea unui sta*, suveran, pentru libertate. Engels a fost preocupa: îndeaproape de programul mis iri socialiste din România, a salutat faptul că nu*c*rea noastră muncitorească se maturiza pe baza aderării la învățătura lui Marx. a aplicării ideilor acestuia. a cunoscut direct pe unii dintre conducătorii de atunci m nzscării noastre socsaliste. a întreținut ea ei corvspor.- dacță. inceplnd m-ar să învețe română In dor-ntade a cunoaște direct, temr.- ak. attuația im acest co.ț al ’■roi Operele sa.e prmcpale— une.e răspândite de pe a- tunci in Romăn-a — au jucat a joacă in contmuare un mare roi în însușirea st aprofundarea ntarxiamului de către oamenii muncii din țara noastră, in elaborarea liniei politice a partidului revoluționar al ciasei noastre muncitoare.Astăzi, partidul nostru comunist poporul român au marea satisfacție de a sărbători împlinirea a 150 de ani de ia nașterea lui Friedrich Engels printr-o intensă activitate creatoare de transpunere in practică a programului elaborat de Congresul al X-.ea. de înfăptuire a obiectivelor stabilite in industrie, in agricultură. pe tărimul științei si culturii, de înche- .ere cu deplin succes a actualului plan cincinal, construind astfel mai departe societatea socialistă multilateral dezvoltată. coatnbuind la afirmarea ma: puternică a României ca factor activ al socialismului și păcii în lume.Comunismul conceput de Marx. Engels, Lenin, pe baza cercetării mișcării obiective a societății, are drept temelie realizare* unei baze tehnice- matenale mult superioară celei la care poate ajunge orin- duirea capitalistă. Partidul nostru, manifestind o preocupare susținută pentru aplicarea acestei idei marxist-leni- niste. in concordanță cu cerințele concrete aie realităților țării noastre, concentrează energiile poporului, resursele țării, gindirea și faptele oamenilor muncii, asupra sarcinilor vitale care asigură înflorirea continuă a României socialiste.Exjjerienva revoluției și construcției socialiste din țara noastră, ca și din celelalte țări socialiete. demonstrează în mod elocvent că pentru a obține superioritatea asupra capita. Ismalui. a realiza un nivel de trai mai înalt al întregului popor, este necesar să se dezvolte considerabil forțele de producție ale societății, să se asimileze cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Aceasta cere, fără îndoială, cutezanță. eforturi susținute, ho- tărire și fermitate în a construi și reconstrui industria, agricultura. întreaga viață materială a societății pe temelia științei și tehnicii axansate, Acționînd în deplină concordanță cu a- ceste cerințe obiective, Partidul Comunist Român a acordat și acordă o însemnătate de prim ordin industrializării țării. progresului tehnic neîntrerupt și multilateral, asimilării rapide și eficiente a rezultatelor revoluției tehnico-științifi- ce contemporane — factor e- 

senți*’. in dezvoltarea spre socialism și comunism.Succesele obținute de pb- porul român în opera de in- -'duatriâUzare, de transformare socialistă și modernizare aa»-, -ulturii, de dezvoltare atuturor compartimentelor economiei naționale demonstrează justețe* politicii partidului nostru, bazată pe cunoașterea necesităților actuale și de perspectivă, pe aplicarea crea- toare a învățăturii marxist-leniniste in construirea noii societăți.Este bine -unoscută. în același timp, activitatea deosebit de bogată desfășurată de partid in ultimii ani in direcția perfecționării ansamblului relațiilor sociale din țara noastră și a cadrului lor instituțional. Pe această linie de preocupări se situează, de a- •emene*. dezvoltarea și întărirea continuă a rolului conducător al clasei muncitoare, a a.iar.te-l muncitorești-țărănești. a unității și frăției dintre po- por-i’ român și naționalitățile rcn.occitoare. sudarea intr-un tot omogen și organic a națiunii noastre socialiste. Au o mare însemnătate socială și politică măslinie luate de partid, in scopul adincirii democrație: socialiste in viața economică. in toate sferele vieții sociale. in activitatea generală a statului. Aceste măsuri politice ș: organizatorice sint menite să asigure participarea ai:ivă a maselor largi la dezbaterea ți adoptarea hotăriri- lor. la lupte pentru înfăptuirea lor. întronarea cu fermitate a sptntuiui de muncă neobosită. de ordine, disciplină *. *ă»curiere personală. Preocuparea nee-ău-tâ pentru formarea si fntâr.rea ronșlttnței socialiste a poporului, cultivarea principiilor eticii comu- nl*t*. statornicirea in viața Dubli ă a normelor de dreptate sî e. nitate socială se înscriu, de asemenea. în cercul acelor probleme care sint menite să asigure edificarea societății socialiste in noul ei stadiu de dezvoltare.In aceste împrejurări, cerce- •ăt rii in domeniul științelor sociale, lucrătorii frontului ideologic sint chemați să aducă o mai mare contribuție la cunoașterea mai profundă a esenței noilor realități, intr-un cilvînt la precizarea, după îndemnul fondatorilor comunismului științific, pe baza faptelor vii. a soluțiilor celor mai adecvate înfloririi societății socialiste.Uriașa cantitate de informații acumulată in ultimele decenii pe tărimul stăpînirii de către om a fenomenelor naturii și al prefacerilor revoluționare din societate, aduce noi și puternice confirmări gindirii marxist-leniniste. Dar natura, viața, societatea răstoarnă neîncetat multe adevăruri considerate la un moment dat drept imuabile și intangibile. Se simte nevoia elaborării. mai aprofundate, a materialismului dialectic .și istoric, a economiei politice marxiste, a socialismului științific în funcție de nevoile actuale ale practicii construcției socialiste și în funcție de actualul stadiu al dezvoltării științei, a precizării și adincirii domeniilor și categoriilor mereu readuse în dezbatere de noul univers al omului, de noile rezultate ale fizicii, chimiei, biologiei, științelor umaniste, logicii, istoriei. Astăzi, cind dispunem de numeroase forțe în toate domeniile științei și tehnicii, e nevoie ca întreaga activitate a cercetătorilor noștri să se ridice pe o treaptă calitativ mai înaltă, să manifeste îndrăzneală și inițiativă în detectarea și studierea fenomenelor cu adevărat noi. să dea dovadă de putere de generalizare, să aducă astfel acel „ajutor masiv11 — la care se referea Engels — în rezolvarea no’lor probleme pe care le ridică evoluția socială.Una din concluziile fundamentale ale marxismului s-a materializat sub forma cea mai înaltă în constituirea partidului comunist. Grija de că- netenie a lui Engels era aceea ea. întotdeauna, ori" formele sale de. organizare și funcționare. partidul să fie caoabil să dea expresie Cerințelor dezvoltării mișcării revoluționare, să s? contopească cu aspirațiile vitale ale propriului ponor, să constituie forța politică în măsură să conducă lupta unită împotriva exploatării ș: asu

pririi, pentru eliberare socială și națională.Avind o linie generală justă. întemeiată pe învățătura marxist-leninistă. Partidul Comunist Român a rezolvat și rezolvă cu succes problemele complexe ale luptei pentru cucerirea puterii politice, pentru înfăptuirea construcției socialiste. Pe parcursul făuririi noii orinduiri sociale, comuniștii români au căutat să promoveze forme și metode de organizare și d» activitate a partidului care să corespundă cu maximum de eficiență cerințelor ridicării pe trepte mereu mai inalte a societății. Ultimii ani. îndeosebi, au marcat un proces larg de perfecționări în toate domeniile, inclusiv în viața partidului, au dus la întărirea continuă a rolului său conducător în societate.' Prin răspunsurile date cerințelor specifice ale societății românești în cursul dezvoltării ei ascendente, prin neîncetata e- xaniinare și generalizare a experienței proprii, partidul nostru și-a adus și își a- duce contribuția sa originală la întărirea socialismului, la îmbogățirea marxism-leninismului.Contopîndu-se în întregime eu năzuințele și interesele fundamentale de astăzi și de mîi- ne ale poporului. Partidul Comunist Român, conducerea sa în frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. se bucură de încrederea și sprijinul nelimitat al tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, virstnici și tineri. români. maghiari, germani și de alte naționalități, politic» sa fiind înfăptuită cu abnegație și hotărire de întregul popor, care vede în ea chezășia ridicării pe culmLtot mai înalte a societății noastre socialiste.Poporul român este pe deplin conștient că muncind pentru înflorirea României socialiste își aduce, totodată, contribuția activă la întărirea socialismului. la creșterea continuă a influenței sale in lume, la afirmarea tot mai largă a ideWor marxism-leninismului.România socialistă se manifestă activ pe arena internațională ca parte integrantă a forțelor progresului, ca factor activ al cooperării și colaborării intre popoare, promovează o politică de largă perspectivă, în interesul poporului român, al cauzei păcii și socialismului.Țara noastră pune în centrul politicii ei externe întărirea continuă a alianței și prieteniei frățești cu toate țările socialiste, de care este legată printr-o durabilă comunitate de orînduire, ideologie și țeluri fundamentale. România extinde continuu colaborarea și cooperarea cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc șr ale Tratatului de la Varșovia, dezvol- tînd totodată relațiile pe multiple planuri cu toate statele socialiste. O expresie a acestei politici o constituie' dezvoltarea largă a colaborării politice, economice, militare, tehnico- științifice, culturale cu toate țările socialiste, întîlnirile și convorbirile dintre conducerea de partid și de stat a țării noastre și conducerile de partid și de stat ale celorlalte țări socialisto, schimburile reciproce de experiență, intensificarea contactelor șî discuțiilor la toate nivelurile ; toate acestea au a- vut și au un rol important în aciîncirea relațiilor tovărășești dintre țările noastre, a solidarității internaționaliste. Se relevă cu putere consecvența cu care partidul și statul nostru socialist ăcționează pentru adîncirea relațiilor frățești dintre România și țările socialiste. pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării lor trainice.în același timp, țara noastră promovează consecvent politica de coexistență pașnică, dezvoltă relațiile cu toate statele lumii, fără deosebire de sistem social-politic. desfășoară o vastă activitate internațională în scopul de a-și aduce contribuția activă la soluționarea problemelor majore cu care este confruntată lumea contemporană. O puternică manifestare a acestei politici a constituit-o participarea delegației române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. la sesiunea jubiliară a Organizației Națiunilor Unite, reafirmarea de la înalta tribună a acestui forum 

internațional, prin glasul șefului statului român, a pozițiilor fundamentale ale țării noastre în favoarea unei largi dezvoltări a colaborării internaționale. a găsirii celor mai realiste și constructive căi de asigurare a păcii și securității in lume, conform cu voința și as pirațiile tuturor națiunilor.România acționează neabă tut în vederea asigurării in Europa și in lume a unui climat de pace și securitate trainică. in care popoarele să se poată dezvolta liber și independent pe calea progresului material și spiritual, își aduce contribuția activă la organiza rea unei conferințe europene, în sprijinul căreia se pronunță cercuri tot mai largi de pe continent. In același tlftip. țara noastră militează pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării generale și. în primul rîn.d, a celei nucleare — unul din imperativele vitale ale epocii noastre —, pentru desființarea blocurilor militare, a bazelor militare de pe teritoriile altor state, pentru înlăturarea focarelor de tensiune și Încordare existente în lume.Partidul și guvernul țării noastre. întregul popor român sint pe deplin solidare cu lupta popoarelor împotriva asupririi imperialiste, a colonialismului și neocolonialis- mului, își manifestă simpatia față de eforturile tinerelor state pentru o dezvoltare liberă, de sine stătătoare, sprijină cu hotărire înfăptuirea dreptului sfînt al popoarelor la organizarea vieții lor interne fără nici un amestec din afară.Exprimîndu-și deplina solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, a celorlalte popoare din Indochina, România se pronunță pentru încetarea războiului din această regiune, pentru retragerea trupelor Statelor Unite ale Americii și ale aliaților lor din Vietnam, pentru asigurarea dreptului inalienabil al popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian de a-și hotărî singure destinele. Țara noastră se pronunță pentru soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul A- . propiat. pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 1967. pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, pentru respectarea dreptului la existență al tuturor statelor din această zonă, pentru soluționarea problemei populației palestiniene conform cu interesele ei naționale vitale.România situează neabătut la baza relațiilor sale cu celelalte state principiile deplinei egalități în drepturi, suveranității e și independenței naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, avind convingerea că respectarea acestor principii are o importanță primordială pentru asigurarea unei păci trainice, pentru progresul omenirii.Ca detașament activ a] mișcării comuniste internaționale, Partidul Comunist Român dezvoltă relații de colaborare frățească cu toate partidele comuniste și muncitorești. Partidul Comunist Român s-a preocupat continuu — de-a lungul întregii sale existente de o jumătate de secol — de îmbinarea armonioasă a luptei revoluționare și a eforturilor pentru construirea noii societăți în România cu dezvoltarea solidarității internaționaliste. Partidul nostru întărește continuu relațiile frățești cu partidele comuniste din țările socialiste, tu partidele comuniste și forțele progresiste din țările capitaliste și din cele care au scuturat jugul colonial, cu mișcările de eliberare națională, democratice. Acționînd în spiritul principiilor internaționaliste. Partidul Comunist Român își dezvoltă legăturile cu toate forțele antiimperialiste. militează neobosit pentru coeziunea acestora — condiția esențială a luptei victorioase pentru pace și socialism în lume._ La aniversarea unui veac și jumătate de la nașterea marelui conducător al oamenilor muncii, cel mai profund omagiu adus memoriei lui Friedrich Engels și operei sale nemuritoare este mobilizarea tuturor energiilor poporului nostru în vasta operă de perfecționare și dezvoltare a tuturor compartimentelor vieții sociale. în înflorirea continuă a națiunii noastre socialiste. în sporirea contribuției sale la triumful marxism- leninismului, al cauzei păcii și socialismului.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) purta răspunderea pentru mecanizarea tuturor lucrărilor din cooperative. Ce sarcini trebuie să îndeplinească întreprinderile de mecanizare ?în primul rînd, ele trebuie să asigure mecanizarea lucrărilor agricole la cereale și plante tehnice, în legumicultura. viticultură și pomicultură : am în vedere aratul, pregătirea terenului și a semințelor, semănatul și întreținerea culturilor. combaterea dăunătorilor, recoltarea și condiționarea producției.în al doilea rînd, este necesar ca aceste întreprinderi să se ocupe de lucrările din zootehnie, de mecanizarea muncilor privind pregătirea și administrarea furajelor. precum și de celelalte -operațiuni necesare în acest sector.în al treilea rind. ele trebuie să efectueze lucrările de transport din cooperativă, a- tit cele necesare pentru aprovizionarea tehnico-materială. cit și cele legate de depozitarea și valorificarea producției.în al patrulea rînd, întreprinderile vor avea sarcina de a asigura electrificarea proceselor de producție din cooperativele agricole.In al cincilea rînd, ele trebuie să-.și asume execuția u- nor lucrări de irigații și hidroameliorații, să se preocupe de buna exploatare a amenajărilor funciare.în al șaselea rînd. aceste u- nități este necesar să asigure întreținerea și repararea utilajelor ,și mașinilor agricole, atît a celor proprii, cît și a celor aparținind cooperativelor pe care le deservesc.Tn sfirșit, întreprinderile de mecanizare vor trebui să contribuie la executarea lucrărilor de investiții, la construirea unor obiective agrozootehnice, la executarea de drumuri.Pentru a putea îndeplini a- ceste' sarcini, întreprinderile de mecanizare vor fi organizate pe secții, fiecare secție a- vînd obligația să deservească cite o cooperativă agricolă de producție. Aceste secții vor reuni-, atît mijloace tehnice din dotarea întreprinderii, cît și cele care aparțin cooperativei, îndeplinind funcția de sectoare mecanice ale cooperativelor agricole de producție.Secția de mecanizare va fi condusă de un specialist care va face parte din consiliul de conducere al cooperativei, răspunzind in cadrul acestuia de activitatea de mecanizare a tuturor lucrărilor, de întreținerea și folosirea judicioasă a tuturor mijloacelor necesare.O dată cu înfăptuirea a- cestor măsuri, trebuie perfecționat sistemul de remunerare a mecanizatorilor, inclusiv a conducerii întreprinderilor de mecanizarb, realizîndu-se o legătură nemijlocită eu rezultatele obținute in producție. Se impune a fi lichidată cu desăvîrșire situația de astăzi, cind lucrătorii din cadrul a- cestor întreprinderi își primesc salariul, indiferent de producția obținută. Pe viitor, veniturile mecanizatorilor vor fi direct proporționale cu producția realizată la culturile său sectoarele unde lucrează. Astfel, dacă în cooperativă se planifică o recoltă die 3 000 kg de grîu la hectar, realizarea acestei producții trebuie să fie, pentru mecanizatorii care lucrează în această cultură, condiția obținerii salariului de bază. în cazul in care se va realiza mai mult grîu la hectar decit s-a planificat, va crește și venitul mecanizatorilor, iar în cazul în care se produce mai puțin, este firesc să se reducă în mod corespunzător și venitul acestora.Este necesar, de asemenea, ca și plata pentru lucrările executate. de întreprinderile de mecanizare să se facă în raport cu producția obținută de cooperativele respective. Le- gînd în mod direct încasările întreprinderilor de rezultatele concrete obținute în producția agricolă, vom cointeresa mai puternic aceste unități în efectuarea tuturor lucrărilor la un nivel calitativ superior și la timp. în îndeplinirea și depășirea planurilor de producție ale cooperativelor.Desigur, paralel cu aceste îmbunătățiri în organizarea întreprinderilor de mecanizare și în sistemul de retribuire, se impune luarea unor măsuri mai hotărîte pentru dotarea a- griculturii cu mijloace tehnice necesare. în acest sens, vor fi suplimentate prevederile de plan pe perioada 1971— 1975 în ceea ce privește înzestrarea cu tractoare și mașini agricole, pentru a asigura mecanizarea completă a tuturor lucrărilor pînă la sfir- șitul acestui cincinal.Ministerul Agriculturii Silviculturii, Ministeruldustriei. Construcțiilor de Mașini și Institutul de cercetări pentru mecanizarea și electrificarea agriculturii vor trebui să asigure tipurile necesare tuturor lucră-

rilor agricole specifice țării noastre, folosindu-se în acest scop la maximum capacitățile din uzinele producătoare și dezvoltîndu-se cooperarea cu alte țări.Este, de asemenea, necesar să se modifice modul de repartizare a mașinilor și tractoarelor. care acum se face în multe cazuri birocratic, neți- nindu-se seama de nevoile reale ale județelor. In viitor, consiliile populare și organele agricole județene vor contracta direct cu uzinele producătoare tipurile de tractoare, mașini și utilaje ce le sînt necesare. Ministerul Agriculturii și Silviculturii va repartiza pe județe fondurile bănești destinate acestui scop și va urmări realizarea in bune condiții a prevederilor de datare nică.Avînd în vedere că in zent există deosebiri de țuri la vînzarea mașinilor, lajelor și a materialelor . tru agricultură către diferite sectoare, este necesar ca de la 1 ianuarie 1971 să se introducă la acestea prețuri unice, prețuri cu ridicata la furnizor, pentru toate unitățile agricole — întreprinderi agricole de stat, cooperative și gospodăriile țărănești individuale. A- ceastă măsură va contribui la îmbunătățirea condițiilor de producție ale cooperativelor și. totodată, va permite țărănimii noastre să facă economii de sute de milioane de lei.S-a pus problema dacă nu ar trebui să vindem unităților cooperatiste tractoarele și mașinile agricole din doi area în- trepa nderilor de mecanizare. Considerăm că o astfel de so-
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lupe nu este actuală Pentru a ne da seama qe Implicațiile pe care le-ar avea o asemenea măsură, este deajuns să arăt că valoarea totaiă a fondurilor fixe din întreprinderile de mecanizare se ridică la peste 12 miliarde lei- Pentru exploatarea, întreținerea și repararea tnașiniior și tractoarelor, precum și pentru piața salari u or mecanizatorilor și pcrs^/.u’u- lui tehnic din aceste întreprinderi se cheltuiesc anual a- proape 4 miliaroe și jumâtate de leiTotodată, funcționarea întreprinderilor de mecanizare necesită pregătirea sistematică a unui mare număr de cadre de specialitate.Este clar, tovarăși, că trecerea acestor mari eforturi e- conomice. financiare, pe care in prezent le suportă statul in seama cooperativelor agricole. nu numai că nu ar fi de natură să coatriouie la cocso- îiaarea l-or. dar. dimpotrivă, ar influența negativ situația' econom ico-financi ară a acestora. Se impune, de aceea, ca întreprinderile de mecanizare a a- griculturii să rărnină in continuare unităp de stat, urmînd a fi reorganizate in sensul in care am arătat, pentru ca ele să fie mai strins legate de cooperative, să aducă o contribuție sporită la creșterea producției agricole. Aplicarea acestor măsuri va asigura condiții corespunzătoare pentru realizarea me ar.izâri: totale a muncilor agrkoie. pentru executarea lor la timp și de bună calitate» pentru dezvoltarea susținută a agriculturii noastre socialiste pe caiea producției intensive.

întrajutorarea cooperativelor, dezvoliarea schimbului de experiență intre eîe. generalizarea metodelor ce s-au dovedit eficiente in organizarea producției și a muncii in cooperative.Firește, cooperativele agricole de producție care fora ză un consiliu mter'oopen itinua să-si păstreze la toate ayțiimilf inițiază și intrepvor coai 
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exe ută bine lucrările agricole ș realizează o producție mai mi ă decit cea planificată, e- .h ca va primi in mod cores- p mzăior mai puțin. Acest m >d de remunerare este vala- □ ;. pentru toate sectoarele de a livitate din cooperative.în adrul brigăzii, a echipei, remunerația obținută se va împărți intre membrii aceste ia. corespunzător cu munca 
pe care a depus-o fiecare, cu răspunderea îndeplinită. In fcl .i acesta, u siguranță că lucrătorii din echipa sau brigada respectivă vor avea grijă «ă insâmințeze la timp întreaga cantitate de sămînță ne.-esară bine selecționată și t.-atâtă. E= insăși se va ocupa de procurarea ți folosirea in- grășămintelor. de combaterea dăunătorilor și buruienilor, va pregăti combinele și Ie va folos. cu atenție îa strinsul tortei, astfel Jncit să nu ma. piardă din producție«-a se int.n.piă in prezent in multe cooperative.S.steT.ul de plată in acord -oresupune orgar. .zarea rațională a echipe «or și brigăzilor de muncă, folosirea unor norme fundamentate, participarea permanentă la lucru a .--e-orilor echipelor. Aceasta va duce >a o mat bună selecție in brigadă și echipă, inși-; rerr.bm; orestora fiind interesați să mențină in <'a- dru! lor numai astei coopera- tori are muncesc efectiv, care îsî îndeplinesc in bune con- inile stabiiite.a la profilarea coo-perativelor agricole de pro- duețîe. o-ganizarea muncii in aceste unități pe terme, feriga r »i echipe specializate, a- piicarea for-nri de retribuire in acord «lobai va face necesară evaluarea in bani, la pre: uri ăe stat, a muncii depuse. în aceste condiții, plata se \ a putea face fie numai in bani, fie in bani și natură, corespunzător hotâririi adunării graerale a cooperativei. Plata numai >n bani — care a trecui să se extindă treptat — se va putea face |a toate culturile sau numai la une-, fer-
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mele specializate unde se va introduce plata numai in bani, se va asigura fiecărui' membru ■' cooperator posibilitatea de a cumpăra, la preț de stat, o anumită cantitate de cereale pentru' nevoile de consum. Cantitatea minimă, pe o persoană, va fi 120—150 kg grîu și circa 150 kg porumb și va fi asigurată fiecărui cooperator care lucrează, precum și pentru fiecare din copiii sub 16 ani și . persoanele inapte de muncă pe care le întreține. A- ceastă cantitate corespunde, de altfel, nivelului mediu al consumului de cereale pe locuitor, reahzot in prezent în țara noastră.Echipele sau brigăzile care lucrează direct in fermele cerealiere pot primi suplimentar, dacă doresc. 20—30 la sută din producția realizată peste plan, contra' cost, la prețul de stat. De asemenea, cooperatorii care lucrează la cultura cartofilor și a legumelor, in viticultură și pomicultură, pot cumpăra suplimentar, dacă doresc, produse, in aceeași proporție, din depășirea de plan.Cooperativele cerealiere care au contract cu statul, după ce livrează la fondul central toate cantitățile Drevăzute și fac toate reținerile de produse necesare activității cooperativei, pot vinde suplimentar anumite cantități de cereale, la preț de stat, coooeratorilor.în ce. privește cooperative/" le specializate in producția de cartofi, legume. în general in alte culturi decit cele cerealiere. va trebui să se asigure și membrilor acestora — contra cost, la preț d» stat — minimul de cereale arătat. Se impune. de aceea, ca Ia stabilirea fondului de cereale al statului să se aibă în vedere și acoperirea nevoilor acestor cooperative.Introducerea noului sistem de organizare și retribuire a muncii se va face în cadrul u- nei perioade de cîțiva ani. pe măsura creării condițiilor necesare: in această perioadă, a- colo unde se justifică, și cooperativele doresc aceasta, vor putea fi practicate în continuare și formele actuale de plată a muncii.

ticîpă efectiv la munca în ® operativă. Cum bine au sul® niat unii președinți și mem® cooperatori, cei care nu nH lucrează în cooperativă, să B mai beneficieze de lot în ‘ B losință. Atribuirea lotului® mărimea acestuia pentru ffl care cooperator care are ac® drept, se vor stabili de adu® rea generală a cooperativ® •In vederea folosirii mai ® ționale a forței de muncă efl cooperative și pentru a se B sigura de lucru în- tot tint® anului, unui număr cit n® mare de cooperatori este i® cesar să se dezvolte' activit® de producție cu caracter prB manent. cum sînt fermele zoB tehnice, secțiile de prelucrai a produselor și altele. TcB odată, trebuie create și dezvcB tate diferite activități indB striale, valorificîndu-se resuB sele locale de produse și mH terii prime. în acest sens. esB necesar să se dezvolte produH ția materialelor de construi ție. astfel încât nu numai 1 fie satisfăcute cererile de val cărămidă și chiar țiglă al cooperativelor și comunei® respective, dar să se și poala vinde asemenea materiale. I în același timp, se poate ol ganiza producția de țcsătuil împletituri, covoare, tricota je, articole de ceramică, - al tizanat etc. Pentru a 4 realiza toate acestea, ca și altl activități ce se pot dezvolt! la sate de către fiecare coopJ rativă sau prin cooperare -I alte unități, nu trebuie să sl aștepte nici un fel de aprobai re. ci să se manifeste mai mull spirit gospodăresc și inițiativl din partea cooperativelor agril cole, a organelor locale. I Forțele de muncă disponibil le în cooperative trebuie folol site și în alte domenii de aci fixitate. Cooperativa poate ori ganiza echipe pentru construe! ții. pentru lucrări în domeniul forestier, pentru drumuri. Tril treprinderile de construcții, da drumuri și forestiere vor ini cheia contracte cu cooperații vele pentru angajarea unor ltd crări.Echipele sau brigăzile dd mecanizatori, după ce au efecJ tuat toate lucrările necesare îrJ perioadele respective, cores! punzător sarcinilor stabilitd de consiliile de cooperare inJ tercooperatistă sau de cortsiliiJ le de conducere ale coopera-) tivelor și, bine înțeles, după ce au făcut întreținerea și reparațiile necesare la tractoare și mașinile cu care lucrează, au obligația să participe la toate activitățile hotărîte de consiliu] de conducere al cooperativei.Cooperatorilor care lucrează în tot cursul anului și cărora nu li se poate. în mod obiectiv, asigura iarna condiții de lucru pentru întrunirea numărului de zile necesare realizării venitului minim garantat, li se va putea acorda totuși acest minim timp de două luni în timpul iernii, cu condiția ca și in această perioadă- să participe la lucru, atunci acolo unde cooperativa nevoie de ei.De asemenea, cu aprobarea Băncii Agricole. în unele cooperative in care, cu toate măsurile luate, nu se pot asigura membrilor cooperatori condiții să lucreze lunar 20 de zile — bărbații și 15 zile—femeile. în primul an de aplicare a noului sistem de organizare și retribuire a muncii, numărul zilelor de lucru obligatorii pentru încasarea venitului minim garantat se va putea reduce, în mod excepțional la 15 și respectiv 10 zile, cu condiția participării la executarea turor lucrărilor necesare cooperativă.După cum este cunoscut, cooperativele agricole. _____lucrările în cîmp, în zootehnie și în celelalte sectoare de activitate se realizează, de regulă, de membrii cooperatori și de mecanizatori. Pot fi însă și unele cazuri cind, pentru anumite operațiuni de strictă specialitate, precum și pentru executarea lucrărilor în perioade de vîrf, cooperativele să ducă lipsă de forță de muncă. In aceste (cazuri se pot angaja, contra plată, persoane din afara cooperativei. Asemenea angajări se pot face numai dacă membrii cooperatori participă la lucru. <ț<ar nu pot acoperi întregul volum de lucrări din perioada respectivă.

intereooperatiste•funciar, va asigura practicarea unei agriculturi intensive, creșterea producției agricole.2. Consiliul intercooperatist va trebui să se preocupe de specializarea producției cooperativelor agricole, iar în cadrul acestora, a muncii fermelor. brigăzilor și echipelor.3. De asemenea, el va organiza ferme intereooperatiste specializate în creșterea și in- grășarea porcilor, bovinelor, păsărilor, in legumicultura, pomicultură și viticultură, prin reunirea mijloacelor și forțelor mai multor cooperative.4. Consiliu! va trebu: să asigure folosirea cit mai judicioasă a tra-'toarelor și mașinilor agricole ale întreprinderii de mecanizare care deservește grupul de cooperative respectiv. precum și a mijloacelor tehnice ale cooperativelor. El va stabili repartizarea utilajelor și mecanizatorilor pe unități, ufger.’.a lucrărilor in diferite cooperative și ferme, lutnd măsuri corespunzătoare pentru executarea in bune condiții a tuturor muncilor agricole.5. Consiliul se va îngriji de utilizarea rațională a specialiștilor din cooperative După cum se știe, fn prezent, inginerilor agronom: — din ca^za marii diversități de culturi realizate in fiecare cooperativă — le revine sarcina de a se ocupa și de cereale, și de plante tehnice, de legumicultură și alte sectoare, iar practi. ei nu pot cunoaște in mod temeinic toate domeniile de care răspund. Coasi’iile intercoopera- tiste — o dată cu zonarea culturilor. eu mă-uriie de specializare a producției pe loturi man — vor asigm condiții ca și cadrele tehnice să se specializeze. ocupîndu-se îndeosebi de o anumită cultură sau de un anumit sector de creștere a animalelor.6. * O importantă îndatorire a consiliilor intercoooeratîste va fi realizarea unor lucrări de investiții de interes comun, îndeosebi în zootehnie, legumi- cultură. pomi. tură, unor ții a care cooperativele respective.7. Consiliul intercooperatist se va îngriji de aprovizionarea tehnico-materială a cooperativelor și va organiza activități comune pentru valorificarea producției acestora.8. Prin intermediul consiliului va trebui să se organizeze lucrări de interes comun legate de sistematizarea și gospodărirea satelor, de dezvoltarea rețelei de drumuri asigurarea unei mai bune deserviri a populației sătești. în același timp, consiliul va organiza o serie de activități anexe comune, în special în ceea ce privește prelucrarea unor produse agricole, producția materialelor de construcții și altele, contribuind la utilizarea mai rațională a resurselor și brațelor de muncă, la sporirea veniturilor unităților și ale țăranilor cooperatori.9. Consiliului intercooperatist îi va reveni, de obligația de a

Am arătat că în problema amplasării culturilor, a specializării și cooperării in producție. există mari neajunsuri, fiind încă destul de larg răs- pindită practica de a cultiva în aceeași cooperativă zeci plante, cu rezultate slabe costuri mari. Este necesar se ia măsuri care să ducă scurt timp, chiar din anul viitor, la remedierea acestei situații. la asigurarea unei concentrări și specializări raționale a producției in cooperative.De altfel, există și o anumită experiență pozitivă în această direcție. După cum se cunoaște. in ultimii ani au început să se formeze asociații intereooperatiste. îndeosebi în legumicultura și zootehnie. în prezent funcționează 254 asociații intereooperatiste pentru cultivarea legumelor in solarii și sere, pentru îrtgrășarea porcilor. păsărilor, mieilor, bovinelor. Deși a trecut puțin timp de la înființarea acestor asociații se poate aprecia că e-e au dat rezultate bune, asigj- rînd posibilități pentru folosirea mai rațională a fondurilor de investiții și a forței de muncă, pentru specializarea în producție. Ținînd seama -e experiența și realizările dooin- dite în asociațiile create, este necesar ca această formă de organizare să se extindă in toate domeniile de activitate ale agriculturii cooperatiste.în acest scop va trebui să de de cooperare și specializare care să asigure unirea în comun a forțelor mai multor cooperative. folosirea rațională a oă- mîntului. a fondurilor de investiții. a mijloacelor mecanice,-a specialiștilor, a întregi: forțe de muncă pentru creșterea continuă a producție;, a avutului obștesc și a veniturilor cooperatorilor. Consiliile intereooperatiste vor fi create pentru cooperativele din a- ceeași comună sau din două- trei comune învecinate, totalized împreună circa 10—15 mii ha. la șes și 5—10 mii ha. la deal. în acest fel, o întreprindere de mecanizare va deservi același grup de cooperative pentru care se constituie consiliul intercooperatist.Consiliul intercooperatist de cooperare și specializare va fi format din reprezentanții conducerii cooperativelor, specialiști din cadrul acestora, directorul întreprinderii de mecanizare . din zona respectivă, reprezentanți ai .consiliilor pouîare comunale. Sarcinile consiliului intercooperatist vor trebui să fie în principal următoarele :1. Zonarea culturilor. în funcție de condițiile pedoclimatice și economice ale cooperativelor. Consiliile intercoope- ratiste vor stabili, cu asentimentul cooperativelor componente. terenurile cele mai potrivite pentru grîu. porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi și alte plante și vor asigura amplasarea corespunzătoare a culturilor, co- rfiasîndu-le în loturi mari de teren. Aceasta va determina o mai bună utilizare a fondului
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itură și vitjcul- organizarea executării sisteme comune de iriga- altor amenajări funciare prezintă interes pentru
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care să exec-Jte toate lucrărf le agricole d intr-o fermă Br: gările și echipele specializat; se vor constitui ca formațiuni de muncă peer gene, din cou|camzatori. care vor răspunae de întreaga aet'îtate. de la incepund lucrărilor și piuă la stri'.gerea«și depozitarea recoltei Această forată de organizare se poate folosi primul 1 2 te tehnice- unde grad mai ridicat de mecavizare. dar și in celelalte sectoare. cum sînt legumicultura. pomicultura, viticultura și zootehnia. La grîu. de exemplu. brigada sau echipa, dotată eu tractoare și mașini corespunzătoare, va trebui să e- xecute lucrările din fermă- incepind cu arătura, pregătirea terenului și semințelor, insătnințarea. îngrijirea culturilor și pină la recoltarea și depozitarea producției adică toate operațiunile agricole necesare Va trebui să aplicăm, în această privință, experiența întreprinderilor agricole de stat și chiar să adoptăm măsuri mai bune, deoarece nici aici nu s-a ajuns ca peste tot echipele specializate din ferme să execute de la început pină la sfirșit toate lucrările.Prin introducerea noii forme de organizare a muncii in
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cordului global, calculat pe bază de norme. similar celui folosit in construcții si >n alte ramuri ale economie: Prin a- ccasta. echipa sau br.gada. flecare lucrător, vor fi retribuiri în raport direct cu efortur'le făcute, u rezultatele dobindi- te in prod'jcție. ceea ce va spor; răspunderea ți interesul pentru executarea corespunzătoare a tuturor lucrărilor în vederea obținerii de producții cit mai mari.Aplicarea acordului global urmează s* se facă, calculîn-, du-se valoarea manoperei la fiecare produs, pe tonă sau hectolitru. De exemplu, dacă intr-o cooperat: ă se stabilește valoarea manoperei la tona de grîu de 200 lei și se obțin două tone și jumătate la hectar, valoarea retribuirii muncii va fi de 500 Iei la fiecare hectar cultivat în cazul cind se produc 5 tone la hectar, e- chipa va obține 1 000 de lei pentru fiecare hectar cultivat. Deci.tatea dacă sare.
este nelimitată posibili- de ciștig a echipei nece- muncă de calitate, ob-producții ridicate. în timp, însă dacă ea nu
depune eforturile 
o ținînd același

în scopul asigurării venituri permanente și membrii: ce va contribui la rea și participarea nuă la ifautică — se duce venitul minim în condițiile de astăzi, a-est minim se stabilește la valoarea de 300 lei lunar pentru fie- . -e membru cooperator care efectuează permanent:— bărbați — 20 de zile lunar muncă in cooperativă:— femei — 15 zile lunar muncă in coope-ativă.A -•.a’ incumbă obligația realizării în perioada respec- tivâ a sarcinilor de producție in conformitate cu normele de lucru stabiliteȘefilor de brigadă sau de fermă și președinților, cu excepția inginerilor salarizați de stat, li se va asigura de către cooperative un venit minim lunar de :— 450 lei pentru șefii de brigadă si de fermă:— 600 lei pentru președinți.Avînd in vedere răspundere; deosebită a brigadierilor și șefilor de fermă, a președinților față de stat pentru buna organizare a muncii, executarea la nivel corespunzător a lucrărilor. îndeplinirea nor- mativelor și indicațiilor organelor agricole aplicarea măsurilor agro-zootehnice în vederea creșterii producției vegetale și animale, cît și pentru realizare obligațiilor la fondul central, li se va acorda o indemnizație lunară din partea statului care va— 200—250 lei dierii și șefii de nu sint salariați:— 400—500 lei pentru președințiVenitul minim garantat se va acorda lunar, urmînd ca trimestrial sau anual — după ? im se realizează producția .și veniturile în cooperativă — să se stabilească retribuția totală ce se cuvine fiecărui cooperator in perioada respectivă, co- resotinzător cu munca și rezultatele obținute în producție. Pentru a se crea posibilitatea ca toți cooperatorii care îndeplinesc condițiile menționate să încaseze lunar venitul minim garantat, acolo unde cooperativa nu dispune de sumele ne esare acestea vor fi asigurate din credite de la stat.Cooperativele agricole de

unor sigure cooperatori — ceea stabilizator coriti- va intro- garantat.

fi de : pentru briga- fermă. care

producție care realizează venituri măi mari, vor putea acorda membrilor cooperatori venituri lunare mai mari, corespunzător cu posibilitățile pe care le au.Cooperatorii care lucrează numaj in perioadele de vîrf ale muncilor agricole, vor fi retribuiți corespunzător hotă- ririi adunării generale a fiecărei cooperative.O dată cu introducerea nou ■ Iui sistem de organizare și plată a muncii in cooperativele agricole, va trebui să se ia măsuri hotărîte pentru a se introduce mai multă ordine și disciplină în toate unitățile, creîndu-se un regim de muncă adecvat cerințelor producției agricole, executării la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor. Legat de aceasta, trebuie să se reglementeze mai bine și problema concediilor inginerilor și altor specialiști agricoli care trebuie să se acorde de regulă nu in perioadele de vîrf ale lucrărilor, pentru a le da posibilitatea să fie prezenți in unitate în momentele hotărîtoare. să' conducă nemijlocit desfășurarea procesului de producție a- gricolăîn ce privește propunerile făcute de mai mulți președinți și membri ai cooperativelor a- gricole ca în acordarea lotului de teren in folosință personală ' să se introducă mai multă ordine. considerăm că ele sînt justificate și trebuie lua- considerare. într-a- este necesar ca înte inde văr,viitor, lotul în folosință să nu $e ” 'membri cooperatori care par-atribuie decit acelor
Cu privire la pensiile
țăranilor cooperatoriDoresc, in continuare, să mă refer. în cîteva cuvinte, la o altă problemă importantă care a preocupat și preocupă conducerea partidului și statului nostru. Este vorba de proble- ■ ma pensiilor țăranilor cooperatori. După •nm se știe. în decursul actualului cirtcinal noi am introdus pensihe. i$- în urmă cu un an s-a luat ho-

și 
are

tu- înîn toate

tărirea ca ele să fie mărite. S-au asigurat astfel anumite venituri bănești cooperatorilor care din cauza bătrineții nu mai pot munci. In același timp, ei primesc din partea cooperativelor unele cantități de produse bani, precum și alte forme de ajutor.
(Continuare în pag. a \'l-a)
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Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU

(Vrmare din pag. a V-a)Tinind seama de măsurile ce iau pentru asigurarea, de la ianuarie 1971, a venitului Pensia majoratăNumărul anilorIfectiv lucrați pn cooperative Pensia actuală Pensionari băr-,bați 65—69 ani și femei 60—64 ani
Pensionari bărbați peste 70 ani și femei peste 65 aniFără vechime 60 100 150l—4 ani 70 110 1605—9 ani 120 150 1800—14 ani 150 180 21015 ani și peste 180 200 250Pensiile copiilor orfani de nbii părinți se majorează de 100 la 150 lei lunar. Cuantu- ul pensiilor de invaliditate se k stabili în raport cu majo- rea pensiei de bătrinețe. Totodată, pentru a se asigu- i ca toți cooperatorii pensio

Perfecționarea activității 
organelor agricole centrale 
|i județene și îmbunătățirea 

planificării producției 
in cooperativele agricole

I în vederea perfecționări; ac- Ivității de conducere a agri- lulturii — atit la nivel central, ■ t și in județe — va trebui să 
I? aducă o serie de îmbunătă- Iri organizării și funcționării Ministerului Agriculturii și lilviculturii, Uniunii Naționa- 
t a Cooperativelor Agricole le Producție, precum și orga- lelor agricole teritoriale.
I 1. în primul rînd. se impute să se lichideze paralelisme
le existente in activitatea de | on ducere și îndrumare tehni- lă a agrioulturii. în acest scop, le vor crea organisme unice fare să rezolve integral, competent și operativ, toate problemele ce se ridică, de sus și pină jos, intr-un anumit sector de producție agricolă. Actualele direcții generale și u- ficle direcțij din Ministerul A- Lriculturii și Silviculturii vor ți transformate în organisme Economice. de lucru, specialitate pe sectoare cum sint: cereale, plante tehnice, legume. Lartofi, fructe, struguri, creșterea păsărilor, creșterea și în- erășarea taurinelor, porcinelor etc. Aceste organisme vor tăspunde de toate problemele lectorului respectiv — asigurarea semințelor, a animalelor de prăsilă și furajelor, stabilirea tehnologiilor de producție, inclusiv obținerea și valorificarea producției. Răspunderea unică pe fiecare sector de producție va determina, fără îndoială, o mai bună concentrare a forțelor, va permite soluționarea complexă și mai rapidă a problemelor activității din domeniul respectiv.2. Se va reduce aparatul administrativ, îndreptindu-se spre producție un număr mai mare de cadre specializate care să lucreze efectiv in cooperativele agricole și in fermele specializate ale acestora, să conducă direct procesul de producție agricolă in vederea creșterii producției și a eficienței economice.Totodată, este necesară îmbunătățirea sțjlului de muncă al organelor agricole care trebuie să pună accent pe acti

Pe agenda de lucru a consilierului de orientare școlară și profesională, Titus Șuteu, de ia Lioeul nr. 15 din Cluj, unde învață cuca 1500 de elevi, au fost înscrise incâ de la început citeva obiective importante. Astfel, s-a pornit de la acțiuni obișnuite in vederea cunoașterii aptitudinilor și intereselor elevilor pentru o anumită profesiune. Pentru aceasta, a fost nevoie de cunoașterea unui număr cit mai mare de elevi, atit de către diri- ginți, care au sintetizat, in fișe psiho - pedagogice cu caracter experimental, date importante privind atit situația la învățătură a elevilor, cit mai ales, folosind pe scară largă metoda chestionarelor, autocaracterizărilor și testelor. în mod deosebit s-a insistat asupra cunoașterii preocupărilor pe care elevii claselor terminale le manifestă, în cadrul orelor de laborator și de lucrări practice, față de aplicațiile tehnice pe care le oferă discipline ca fizica. chimia, științele naturale etc. In dosarele personale ale elevilor am în- tilnit un bogat material care, interpretat de diriginți și consilierul școlar, au permis o mai bună evaluare a calităților psihice și aptitudinilor elevilor. De altfel, în acest liceu se experimentează și cunoașterea unor clase de elevi de la venirea lor în școală și pînă la absolvire. Această metodă se cere încă extinsă la toate clasele, diriginții fiind astfel in măsură să-și cunoască elevii nu numai sub aspectul rezultatelor la învățătură, Ci‘Ci sub aspectul formării unor deprinderi practice. Pentru _că n. ’.ar in acest fel acțiunea corn- 

minim garantat în toate cooperativele, începînd cu aceeași dată, pensiile țăranilor cooperatori vor fi majorate astfel : 

nari să încaseze lună de lună pensia ce li se cuvine, cooperativelor care din motive o- biective nu pot plăti contribuția corespunzătoare la Casa de Pensii, li se vor acorda credite din fondurile statului.

vitatea vie, concretă, pe teren, pentru asigurarea și îndrumarea cadrelor din unități, pentru soluționarea operativă și în modul cel mai corespunzător a tuturor problemelor de care depinde creșterea producției agricole. Trebuie să se lichideze practica, din păcate destul de râspindi- tă în prezent, ca oricine merge în unitățile agricole să dea indicații. Este necesar ca munca de îndrumare și control, atit la organele centrale cit și la cele locale, să fie încredințată unor cadre competente., cu spirit de răspundere, singurele autorizate să controleze unitățile agricole. Se impune, totodată. obligația înscrierii intr-un registru special a indicațiilor date de aceste persoane unităților productive, pentru a se putea urmări eficiența acestor îndrumări și ridica simțul de răspundere al celor ce le dau. O astfel de măsură este, de asemenea, necesară pentru a se putea urmări felul cum se îndeplinesc în unități indicațiile și recomandările făcute de organele de îndrumare și control.X Concomitent, este necesar să crească rolul organelor județene și al cooperativelor a- gricole în planificarea producției. corespunzător condițiilor concrete date, resurselor și posibilităților de care dispun. în- cepind cu anul următor. în a- gricultura cooperatistă se vor planifica de la centru un număr restrins de indicatori. Astfel, central se vor planifica numai:— necesitățile fondului de stat la produsele de bază;— suprafața arabilă;— efectivele-matcă pentru toate categoriile de animale.Trebuie să menționăm că pentru toate cooperativele care, pe baza sarcinilor de plan repartizate central, au încheiat contracte pentru livrarea produselor la fondul de stat, realizarea acestora este o- bligatorie și in acest scop, ele trebuie să ia toate măsurile ce se impun.Pentru culturile necuprinse 

ȘCOLARA Șl PROFESIONALAplexă de cunoaștere a elevilor ar putea fi mult mai eficientă. Pină acum insă, orientarea școlară și profesională s-a limitat doar la clasele terminale. Și deși cunoașterea elevilor a fost, pe parcurs, completată prin acțiuni generale de informare asupra profesiunilor care se școlarizează în rețeaua invățămîntului post- general și postliceal — prezen- tîndu-se în acest scop micromonografii profesionale completate prin vizite în întreprinderi pe grupe de interes — n-am putut afla mai multe lucruri despre inițierea unor acțiuni mai largi de investigație științificăAșadar, cu toată bunăvoința u- noca, în orientarea școlară și profesională se mai lucrează încă după metode empirice, nesemnificative pentru descoperirea adevăratelor înclinații pe care le manifestă elevii. O cauză obiectivă este și aceea a absenței din cabinetele de orientare 

în planul central — și a căror amplasare este hotărită de Consiliul intercooperatist — cooperativele agricole vor încheia, cu unitățile și întreprinderile specializate, contracte ferme, ale căror prevederi sînt obligatorii pentru ambele părți. Este necesar ca fiecare cooperativă să fie sprijinită să-și întocmească planuri proprii de producție cit mai corespunzătoare, care să orienteze activitatea spre realizarea acelor produse pentru care au condițiile cele mai favorabile și care asigură o eficiență economică ridicată. în acest fel, cooperativele vor putea asigura creșterea avutului obștesc, satisfacerea nevoilor lor și ale cooperatorilor, sporirea producției marfă necesară aprovizionării populației și economiei.4. Este necesară soorirea a- tribuțiilor și răspunderii organelor locale in realizarea programului de irigații și Îmbunătățiri funciare. în acest scop se vor constitui organisme județene sau interj udețene. in raport cu volumul lucrărilor ce se efectuează, care vor dispune de compartimente de proiectare, de utilajele necesare. răspunzind in mod direct de executarea lucrărilor. în cazul organismelor interjuae- țene este necesar să se asigure o strinsă colaborare intre comitetele de partid din județele respective, examinarea și stabilirea in comun a măsurilor ce se impun pentru îndeplinirea programului de irigații și îmbunătățiri funciare in fiecare județ.Fără îndoială, volumul lucrărilor care trebuie realizat in acest domeniu, este foarte mare. S-au luat și se vor lua, în continuare, măsuri pentru mecanizarea lor dar să nu așteptăm să se lucreze numai cu mașinile, ci să asigurăm o mobilizare generală a tuturor forțelor din județ în acest scop. La efectuarea lor va trebui antrenat în mai mare măsură tineretul din județul respectiv și numai in cazul unor lucrări deosebite să se organizeze șantiere naționale.5. Ținind seama că asigurarea și folosirea pe scară largă a semințelor de soi, de înaltă productivitate, este bo- tărîtoare pentru creșterea producției la toate culturile, pentru progresul agriculturii in general, este necesar ca in u- cest sector de activitate să se ia rapid cele mai botărite măsuri. Ministerul Agriculturii ‘i Silviculturii și Academia de Științe Agricole trebuie să stabilească norme precise pentru înnoirea periodică a semințelor, obligatorii pentru întreaga agricultură, să asigure baza necesară de producere a semințelor in strinsă cooperare cu întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricoleîn ce privește introducerea in producție a noilor soiuri de semințe ca și a unor noi rase de animale, este necesar să se prevadă că aceasta se va face numai în condițiile cînd se asigură un spor efectiv de producție de cel puțin 10—15 la sută și dacă produsul respectiv întrunește calități nutritive superioare. în acest sens, se impune a fi revăzut și programul cercetării științifice, concentrind toată atenția Academiei de Științe Agricole în direcția soluționării problemei semințelor de calitate și a raselor de animale de mare productivitate. Va trebui, de asemenea, să se introducă răspunderea unică a organismelor de specialitate din minister care — împreună cu institutele respective — se vor ocupa atît de pro

școlară și profesională a celor mai simple aparate pentru punerea în evidență a structurilor psihice ale elevilor, a calităților și însușirilor lor practice. Pentru a răspunde cu adevărat menirii lor, cabinetele școlare nu trebuie să facă abstracție tocmai de acele elemente care conferă investigațiilor întreprinse un caracter obiectiv, științific. Pentru depășirea acestei stări de lucruri era totuși necesară coordonarea activității consilierilor școlari cu aceea a laboratoarelor de cercetări psiho-pedagogice de la Regionala C.F.R. și Autobaza din Cluj care, după cum sîntem informați, puteau asigura efectuarea unor cercetări psiho -tehnice pe grupe de elevi. Totodată, laboratorul Universității putea fi utilizat în același scop, beneficiind astfel de experiența cercetătorilor de aici. Asemenea posibilități n-au fost insă folosite. Sint consilieri, ca de pildă, Flori- 

blemele cercetării, cit și de producerea, înmulțirea și repartizarea pe teritoriu a semințelor și animalelor de rasă. Este, de asemenea, necesar să se extindă cooperarea cu institutele de cercetare din țările socialiste și din alte țări, să se aplice pe scară largă tot ceea ce este valoros în știința și practica agricolă mondială.6. Aș dori, în continuare, să spun citeva cuvinte in legătură cu legumicultura. Deși de mulți ani s-au făcut o serie de planuri in scopul asigurării necesarului de legume și zarzavaturi, totuși se manifestă încă neajunsuri in acest domeniu. Nu vom examina a- cum cauzele acestei situații pentru că despre ele s-a mai discutat. Este necesar insă să luăm măsuri mai hotărite pentru a pune capăt deficiențelor existente, pentru a îmbunătăți radical aprovizionarea populației. înainte de toate se impune ca fiecare județ să-și organizeze baza propr.e de aprovizionare cu legume și zarzavaturi ; acolo unde nu sînt condiții prielnice de producție, trebuie să se stabilească cooperări intre județe. în vederea reglementării corespunzătoare a acestei probleme este necesar ca periodic primii secretari ai comitetelor de partid din județele care vor coopera în producția de legume să se întilnească și să stabilească împreună. de comun acord, cele mai eficiente măsuri de asigurare a producției cerute de consumul populației. în vederea acoperirii nevoilor Capitalei, va trebui ca in județele Ilfov, Teleorman, Ialomița și Dîmbovița să se asigure o suprafață irigată de circa 10 000 hectare cu legume, din care 500 hectare sere șl 1000 hectare de culturi protejate. Pe aceste suprafețe producția se va organiza in ferme specializate. cărora este necesar să ii se asigure sămânță de calitate, tractoare, mașini și baza corespunzătoare pentru producerea de răsaduri. Toate aceste acțiuni trebuie să se organje- ze pe baza unui program special care să fie indeciinil integral pină in anul 1972.Deslgcr. așa cum am arătat. va trebui să existe un cr- ganism central in doeneniăl legumelor care să aibă răspunderea întregului program de dezvoltare a legumicultu- rii. să organizeze ferme model. să asigure sămir.ța necesară.In vederea asigurării cantităților de legume necesare pentru export, intre prinderile agricoie de stat și cooperativele de producție vor organiza complexe și ferme specializate. Totodată, cooperativele vor organiza in cooperare cu fabricile de conserve de legume aparțini.', d Ministerului Industriei Alimentare, ferme specializate de producție legumicolă In legătură cu, legumicultura, aș dori să mai subliniez faptul că pentru sporirea cantităților de legume timpurii va trebui extins și îmbunătățit sistemul de culturi protejate. Pentru a sprijini dezvoltarea și creșterea eficienței acestui sistem de producere a legumelor. prețul foliei de polietilenă se va reduce cu peste 31 la sută.7. Un alt domeniu în care trebuie luate măsuri menite să asigure o mai bună aprovizionare a populației il constituie creșterea animalelor. în acest scop, va trebui completat și îmbunătățit programul național de dezvoltare a zootehniei și de sporire a producției animaliere. în mod deosebit se 

ca Trifu, de la Liceul „George Barițiu“ care își exprimă îndoiala că vor avea acces la aceste laboratoare, deși nici n-a încercat cel puțin să întreprindă demersuri in acest scop. Și totuși, unii consilieri (bunăoară, cel de la Liceul nr. 15) au obținut, pentru început, citeva serii de teste care au fost aplicate cu rezultate satisfăcătoare. Pentru aceasta și alți consilieri, printre care Ro- dica Frișan, de la Liceul „Ady- Șincai“, intenționează să folosească laboratorul C.F.R. pentru cercetări psiho - tehnice. în stadiul de proiect se află și construirea unei pompe Schultz, după o schemă concepută in școală, pentru determinarea aptitudinilor tehnice ale elevilor. Rămine însă de văzut dacă asemenea acțiuni de autodotare. la Început cu mici aparate și instalații necostisitoare, se vor putea extinde și la celelalte licee din municipiu.

impun măsuri care să ducă Ia o creștere rapidă a producției de carne de pasăre și de porc pentru a se crea, în acest fel. posibilitatea ca județele să-și asigure aceste sortimente de carne din resurse locale sau prin cooperare cu județele vecine ; în următorii 3—4 ani. producția de carne de pasăre va trebui să ajungă la circa 200 000 tone- astfel ca acest produs să reprezinte circa 30 la sută din consumul de carne al populației orășenești. De a- sem.enea. este necesar să se organizeze îndeplinirea programului privind crearea fermelor specializate in creșterea și in- grășarea porcilor, precum și a bovinelor. O dată cu creșterea producției de came, este necesar să se ia măsuri pentru dezvoltarea spațiilor frigorifice.Este necesară îmbunătățirea continuă a muncii organelor de partid și consiliilor populare • județene care au răspunderea directă pentru satisfacerea nevoilor de consum alimentar al oamenilor muncii. Ele au datoria de a lua toate măsurile pentru a- nrovizionarea in bune condiții a populației cu came, legume și fructe, pentru atragerea mai largă a unităților cooperatiste și gospodăriilor țărănești la acoperirea nevoilor pieței, pentru organizarea unor legături stabile de cooperare cu alte județe a- tunci cînd baza proprie de aprovizionare este insuficientă.Tovarăși,Am prezentat mai sus citeva din măsurile pe care conducerea partidului și statului nostru le-a preconizat pentru a se asigura dezvoltarea mai rapidă a agriculturii în vederea îndeplinirii in bune condițiuni a programului stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R. in această ramură de bază a e- conocniei naționale. Aceste măsuri urmează să fie introduse in practică in mod diferențiat, tinindu-se seama de condițiile snerifire locale din fiecare județ ți cooperativă. adoptin- du-se formele cele mai eficiente de lucru.Comitetele județene de partid trebuie să treacă de îndată Ia concretizarea măsurilorexpose și ia primul ri-.i a consiliilor mtercooperariste.
triouire a muncii in cooperați'ele agricole de producție. Este o îndatorire de mareimportanță a comitetelor comunale de partid de a acționa operativ, concret pentru a- plicarea tuturor măsurilor la care m-am referit, pentru mobilizarea organizațiilor de partid din comune și din u- nitățile agricole la lupta pentru înlăturarea neajunsurilor care mai persistă in agricultură, pentru creșterea producție: vegetale și animale și întărirea economică a cooperativelor agricole. Comitetele comunale au datoria de a intensifica controlul de partid asupra activității cadrelor de conducere din cooperativele agricole și întreprinderile de mecanizare, de a milita pentru instaurarea unei discipline riguroase in muncă, astfel ca toți cooperatorii și mecanizatorii să-și îndeplinească <n cele mai bune condiții sarcinile de producție ce le revin.O importantă sarcină a comitetelor comunale și organizațiilor de partid din cooperative este de a veghea la dezvoltarea democrației cooperatiste. la ridicarea spiritului de răspundere al activității consiliilor de conducere, 13

Urmărind mai îndeaproape modul in care s-a lucrat pină a- cum in cadrul cabinetelor școlare pentru determinarea elevilor claselor terminale spre diferite profesii, am constatat că situația nu diferă, totuși, prea mult de perioada in care aceste cabinete nu existau. Astfel, cercetind citeva statistici întocmite la sfir- șitul anului școlar trecut pentru absolvenții claselor a XH-a. am reținut faptul că circa 60 Ia sută din absolvenți s-au orientat spre învățămintul superior. Totodată, un număr extrem de mic de e- levi s-au îndreptat spre școli postliceale. La Liceul „Ady- Șincai", de pildă, din 103 absolvenți doar jumătate sînt cuprinși în diferite forme de învățămint, cestul așteptind un nou concurs de admitere.Ce eficiență au avut, așadar, investigațiile consilierului școlar, ale diriginților în rîndul elevilor, dacă aceștia preferă să devină 

creșterea rolului și autorității adunării generale in întreaga activitate de producție, economică și organizatorică a cooperativei.Organele locale de partid trebuie să asigure ca consiliile intercooperatiste ce se vor crea să prezinte dări de seamă asupra activității lor, cel puțin o dată pe an. in adunări la care să participe consiliile de conducere și alți delegați ai cooperativelor care cooperează Hotărârile luate de consiliile intercooperatiste privind zonarea culturilor și specializarea cooperativelor și fermelor trebuie să fie discutate în aceste adunări și supuse aprobării adunării generale a fiecărei cooperative agricole interesate.Activitatea consiliilor intercooperatiste se va desfășura sub conducerea și controlul comitetelor comunale de partid acolo unde aceste consilii sint organizate in cadrul unei singure comune. Secretarii comitetelor comunale de partid vor trebui să participe nemijlocit la întreaga activitate a consiliilor de cooperare și specializare intercooperatiste. în cazul consiliilor pe mai multe comune, este necesar ca secretari: comitetelor comunale de partid respective să se întilnească periodic și, sub îndrumarea unui activist al comitetului județean de partid, să a- nalizeze activitatea consiliilor, asigurind înfăptuirea corespunzătoare a sarcinilor ce le revin.Pentru înfăptuirea măsurilor arătate de îmbunătățire a organizării, conducerii și planificării agriculturii, este necesar ca toate comitetele județene de partid să acorde o mai mare atenție conducerii și judi uiuării concrete a organelor agricole de stat și cooperatiste. să controleze permanent și cu exigență sporită munca acestora, asigurind folia, ret cit mai rațională și e- ficientă a tuturo» forțelor de care dispun aceste organisme. Be trebuie să orienteze activitatea tuturor organismelor a- gritole spre rezolvarea concretă. operat, vă. cu un înalt spirit de răspundere a problemelor legate de creșterea produc* țieî agricoie. de dezvoltarea și consol, iarea ecocccric* a co- cper-ativelor agricole.îmi exprim convingerea că aceste măsuri vor fi primite cu satisfacție și interes de membrii cooperativelor a- gricole. de toți oamenii muncii. că harnica noastră țărănime cooperatistă, specialiștii. mecanizatorii, toți cei ce muncesc Ia sate, activiștii de partid și de stat nu vor precupeți nici un efort pentru traducerea lor în viață.Toate aceste măsuri arată încă o dată grija partidului și statului nostru pentru viața și munca țărănimii, pentru asigurarea unui progres mai ra-* pid al agriculturii — această ramură de mare importanță a economiei noastre — pentru satisfacerea nevoilor de consum ale întregului popor.înfăptuirea acestor măsuri va duce, fără îndoială, la creșterea nivelului de trai al țărănimii, la dezvoltarea multilaterală. economică, socială și culturală a satelor, la ridicarea generală a acestora, la apropierea treptată a condițiilor de viață de cele de la orașe. Se va întări astfel și mai puternic alianța dintre clasa muncitoare și țărănime, — forța de granit a orinduirii socialiste —, se va cimenta coeziunea societății noastre noi, națiunea noastră socialistă va păși și mai ferm pe drumul progresului și prosperității.
candidați permanenți ai concursurilor de admitere ? Un răspuns la această întrebare, a 4în- cercat să ni-1 ofere directorul liceului, Petre Bucșa, care își exprima nemulțumirea față de maniera în care înseși cadrele didactice îndrumă pe elevi in alegerea viitoarei lor profesiuni.Evident, există încă greutăți spre a asigura, in cadrul cabinetelor de orientare școlară și profesională, o cercetare științifică temeinică care să determine, în mod obiectiv; pe toți elevii să-și aleagă profesia pentru care pledează înseși înclinațiile și interesele lor. Clujul oferă, în a- ceastă privință, prin centrele sale de cercetare psiho-pedago- gică, acele elemente care să facă din activitatea de orientare școlară și profesională una din' modalitățile eficiente de lucru, la care să participe întregul personaj didactic. în acest scop, răspunzind unui deziderat mai vechi al consilierilor școlari, seva înființa, incepind de anul viitor, un laborator municipal de orientare școlară și profesională, înzestrat cu aparatură modernă.In orice caz, după atîția ani de experiment în activitatea cabinetelor de orientări profesionale — atitea cite există deocamdată — este timpul să se tragă concluzii și să se definitiveze profilul cabinetelor, iar De baza experienței și a studiilor de specialitate — să se ajungă la soluții practice privind înzestrarea cabinetelor cu aparatură și materialele necesare unei activități de orientare profesională bazată pe criterii sti’^Vfire.MIRCEA CRISTEA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat domnului MORTAR OULD DADDAH, președintele Republicii Islamice Mauritania, o telegramă în care se spune :Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, îmi este deosebit de plăcut să adresez, in numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală pentru Excelența Voastră, de progres poporului mau- ritan.
DECRET

privind stabilirea datei alegerii 
unor deputați 

în Marea Adunare NaționalăConsiliul de Stat a stabilit, prin decret, data de 17 ianuarie 1971 pentru alegerea unui deputat în Marea Adunare Națională, în Circumscripția electorală nr. 1 Rimnicu Vîlcea din județul Vîl- cea și data de 24 ianuarie 1971,
Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale 
a R. S. F. IugoslaviaCu prilejul sărbătorii naționale a R.S.F. Iugoslavia, ambasadorul acestei țări la București, Iso Njegovan, a oferit vineri seara o recepție in saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Ilie Verdeț, Emil Drăgănescu, Dumitru Popa, Ștefan Voitec, Ion Pățan. Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Vlad, șeful Secției relații externe a C.C. al P.C.R., membri ai

încheierea lucrărilor plenarei 
Consiliului Național 

al Organizației pionierilor
Vineri s-au încheiat lucrările plenarei Consiliului Național al Organizației pionierilor. La plenară au fost discutate preocupările consiliilor pionierești în domeniul perfecționării cadrelor care își desfășoară activitatea în riadul pionierilor, precum și probleme ale organizării și desfășurării activităților școlare in timpul vacanțelor. Au fost, de asemenea, aprobate planul de muncă al Biroului Consiliului Național al Organizației pionierilor pe anul 1971 și acțiunile preconizate pentru sărbătorirea semicentenarului Partidului Comunist Român.Au participat membrii Consiliului Național al Organizației pionierilor, activiști de partid și destat, reprezentanți ai conducerii Ministerului în- vățămintului și ai altor ministere, ai unor organizații de masă și obștești, președinți ai consiliilor județene ale Organizației pionierilor, comandanți de unități și detașamente, redactori ai presei pionierești și pedagogice. Astăzi apare 

la chioșcuri și librării

ALMANAHUL SCÎNTEIA 1971

o mică enciclopedie a lumii modeme, un al
manah al fiecărei familii, 424 pagini de in

formație densă, de lectură captivantă

pentru alegerea unui deputat în Marea Adunare Națională în Circumscripția electorală nr. 5 Timișoara Nord-Vest din județul Timiș, locuri de deputați în M.A.N. rămase vacante.

C.C. al P.C.R., ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, academicieni și alți oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai cultelor, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

In cadrul plenarei, președintele Consiliului Național al Organizației pionierilor. Virgiliu Radulian, adjunct al ministrului invățămîntului, a prezentat o.. informare în legătură cu activitatea desfășurată de Biroul CNOP în perioada care a trScut de la ultima plenară.
★In cursul aceleiași zile, par- ticipanții la plenară au luat parte la vernisajul expoziției ..Expediția cutezătorilor", deschisă in sala de marmură a Palatului pionierilor, cuprin- zînd obiecte adunate de purtătorii cravatelor roșii în timpul vacanței de vară. Sint expuse, printre altele, cusături naționale, colecții geologice, filme documentare și diapozitive realizate de micii cineaști, în expoziție figurează o scrisoare semnată de acad. Constantin Daicoviciu, prin care mulțumește pionierilor din comuna Orăștioara de Jos, cei ce-au descoperit urmele unei străvechi cetăți dacice pe vîrful Lupoaia, în Munții Orăștiei.
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SPORT • SPORT
MIINE DE LA

SÎMBĂTĂ 28 NOIEMBRIE 1970

CARMEN FOCȘA, București: Treceți pe la redacție cu toate poeziile pe care le aveți.A. N, județul Argeș: Trimiteți adresa sau treceți pe la redacție. Cred că vă pot ajuta.

In ziua de 26 noiembrie 1970, a încetat din viață scriitorul și profesorul universitar Vladimir Streinu, personalitate marcantă a vieții literare și culturale din țara noastră.Născut la 23 mai 1902, în comuna Teiu-Costești, județul Argeș, Vladimir Streinu a urmat cursurile Facultății de Filozofie și Litere din București. In iulie 1947, la Universitatea din Iași obține cu strălucire titlul de doctor. A activat timp de 25 ani ca pftifesor în învăță- mîntul secundar, apoi ca șef de sector la Institutul de lingvistică și Institutul de teorie și Istorie literară „George Căli- nescu". Pentru meritele sale în domeniul istoriei și teoriei literare a fost ales membru titular al Academiei de Științe Sociale și Politice. A făcut parte din Consiliul de conducere al Uniunii Scriitorilor ; a îndeplinit funcția de director al Editurii „Univers” și de profesor la Universitatea din București.Vladimir Streinu a debutat, încă din anii studenției, în paginile revistei „Adevărul Eite- rar" și a contribuit Ia activitatea de prestigiu a cercului „Sbu- rătorul”, în calitate de colaborator principal al criticului E. Lovinescu. Deși se afirmă de la început ca poet de viguroasă expresie, pasiune care l-a însoțit toată viața, Vladimir Streinu s-a îndreptat spre critica și istoria. literară, in cadrul cărora s-a afirmat printr-u prezență activă și plină de autoritate. De pe o poziție rationalists, conducted revistele „Kalende” și „Preocupări literare", s-a opus tendințelor mistico-ortodoxiste în literatură în preajma si în timpul celui de-al doilea război mondial, contribuind marea unei direcții democratice în lirică din acea perioadă.Vasta sa activitate tică și literară își are în volumul „Pagini de critică literară” (1938), după care au urmat „Clasicii noștri", „Versificația modernă" și „Calistrat Hogaș", „Itoria literaturii române1 c* ______ __________ _____monografia, sub tipar, despre Ion Creanga.

Prezent în principalele ziare și reviste ale țării, în activitatea radioului și televiziunii, Vladimir Streinu a militat pentru afirmarea culturii noastre naționale, pentru dezvoltarea literaturii actuale, animată de idealurile umanismului socialist.Intelectual de o vastă cultură. Vladimir Streinu a tradus numeroase universală rană. S-a nea, prin promovarea peste hotare a culturii noastre, prin activitatea desfășurată în unele organi-me literare internaționale, incluși- în calitatea sa de membru in Comitetul Asociației Internaționale a Criticilor.Vladimir Streinu a continuat să fie pînă în ultima clipă de viață o personalitate de pr.~. plan în domeniul istoriei si teoriei literare, a ridicat critica ia un înalt nivel de competență și probitate profesională, oe e- xigență artistică, militfnd cu fervoare pentru o literatură realistă inspirată din tradin'-: noastre naționale ți din viața nouă a României socialiste.Pentru meritele șale deo-eoite a fost distins cu ordir.e ț: medalii ale România.Cultura ființa lui din valorile ei strălucite, memoria lui va dăinui în conștiința iubitorilor de frumos din patria noastră
MINISTERUL INVAȚAMINTULUI 

ACADEMIA DE STVNTE 
SOCIAL-FOtrnCE

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURA SI ARTA 
UNIUNEA SCRIITORILOR 

DIN REPUBLICA SOCJAUSTA 
ROMANIA*Corpul defunctului -e află depus îr. incinta Ca-e: Scriitorilor „Mihail Sadoveanu* d— Caiea Victoriei nr. iii urse . se poate aduce ultimul ocsag . azi Intre orele S—11Adunarea de doliu va avea joc azi. -imbâtâ 28 -.-o-.ensbr-.e WTt. ora 12. iar ceremcrua tahaKă- rii la Cim.ri.-u! Be-ilu. era 14
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PE STADIONUL
ÎNTR-UN MECI

’RUGBY

„23 AUGUST“,

de tradiție :*

P CIL.'Arad: 18
ani. tțnt un băiat drăguț, 
insă am un cusur: am na
tul trim. Fiind influențat 

. de alții, In special de fete, 
of dori să fac o operație.

V-aș ruga pe dv. să-mi dați 
o informație despre Insti
tutul de înfrumusețare și 
dacă pot să 
ție“.

fac o opera-

•

urma unor concursuri! Dai 
dv. ? Oare dv. nu ați ajuns 
la „Scânteia tineretului" în 
urma unor recomandări... 
caracterizări... etc., etc. ?!?

De ce Mihai Stoian și 
alți scriitori știu să răs
pundă mai de la suflet la 
suflet în diferite publica
ții ? De ce pagina „Confi
dențe" din revista Femeia

nu-și permite să jignească? 
De ce știu alții să fie mai 
fini ? Nu credeți că efec
tul educativ ar fi altul ?

Să știți că ar fi bine, 
cel puțin experimental, să, 
vă schimbați „stilul". Poa
te mulțumirile ar fi și de 
partea dv. și de partea ci
titorului".Un institut de înfrumusețare încă nu doar unul de chirurgie plastică, aflat pe

opere din literatura clasică și contempo- remarcat, de a-eme- contribuția adusă la ROMÂNIA Fitm3

oe a amefiora ni1naa*Aal jatiiK,- 
rilor cn rug)»știi fra-xez: LE 
VRAM. DIN TOATA IXI.M V 
SUCCES '

există, există—______ ,_____________ _____— str. Arh. IonMines nr. 7. București. Dar. după cite știu eu. respectivul institut se pricepe mai mult la scurtat nasuri și mai puțin să le lungească. In orice caz. înainte de a vă decide să să operați, cereți și sfatul meu (eventual expediați-mi o fotografie din profil). De ce spun asta ? Pentru că există persoane pe care acest defect le» aranjează și mă tem să nu faceți o gafă.
VICHINGll, județul Vilcea: Vi mulțumesc pentru re- ptca xigumusă pe tare i-o dați Vicontelui și asigur că o-mb să mă las in ruptul capului de cronica de fot- baL ia cruda, tuturor emfik» și 'icoaților care s-au ridicat nnpotrr -a mea.

A

tar să nu rmtatx

scrisoarea dv. m-a tulburatTrebuie să mărturisesc că nespus. In primul rînd, pentru că în ea se strecoară cî- teva adevăruri dureroase despre mine. Dați. de pildă, de înțeles că eu aș fi pus mîna pe această rubrică datorită unor ..pile’* și intervenții. Ei bine, acftta este neplăcutul adevăr și trebuie să recunosc aici că sînt văr primar cu fostul redactor șef, Ion Bucheru. și cumnat cu actualul redactor șef. Eugen Fiorescu, ceea ce explică, întru totul liberalismul cras de care dau dovadă în activitatea bolnax să mi permit depșite sâ fie scos la concurs, așa cum e cinstit și legal, poate »-o găsi cu acest prilej unul măi bun ca mine pentru treaba respectivă. De acord. Incepînd de astăzi, lista e deschisă pentru toți pretendenții, urmînd ca proba practică și teoretică > să aibe loc la o dată ce se va ar.unta ulterior? Iar dacă va fi să cad la concurs, vă psi- g_- că imi voi lua tălpășița imediat și cu demnitate. Vă maițumeac.

în Mexic, ba mă prefac că ironiile pe care mi le bă cu altul îmi vor fi pe-
mea 'ba ]51ecetc.). Știam și eu că odată și odată, 'o' se înfunde.ba cu unul.Dv. propuneți cZ postul meu de rubricant’

tivi. (Mă întreb, uneori, 
dacă Valeria Mironescu și 
alții ca el sînt predecesorii 
sau precursorii „maeștri
lor" genului Fănuș Neagu 
și Eugen Barbu).

In „răspunsul" dat Irinei 
Delea dv. scrieți : „...ii jig
nim pe fui~:ori și pe an
trenori, sintem prea vio- 
'enți. Așa e, nu neg, dar 
ă întreb, în același timp, 

iacă era mai bine intr-o 
mumită vreme din urmă 
ând cei ce făceau aceas- 
ă meserie (nu toți, desi
gur) se dovedeau niște 
ființe lipsite de simțul și 
curajul adevărului, cind 
fotbalul nostru mergea 
foarte prost și nimeni nu 
cuteza să pună degetul pe 
rână".

Vă întreb. tovarășe Bă- 
■eșu, cum merge fotbalul, 
de cind ați pus dv. dege- 
‘ul pe rană ? Apoi să ad
mitem că scriitorii ar avea 

ti în realitate meritele de 
care dv. vorbiți cil atita 
modestie! Scuză aceste 
ipotetice merite carențele 
grave din activitatea lor ? Să vorbim numai de fap
tul 'că scriitorii reporteri

z
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PETRECEREA : rulează la Crfc- 
gași (orele ÎS: 1»: »).

•:a t» 
SE CALT

FANTASME, rulează la Patria 
(orele 8 30; 10.30; 13,45; 15: 17,15; 21).

ZONA ÎNCHISA : rulează la Ca
pitol (ora 19).

OMUL DIN SIERA: rulează la 
Luceafărul (orele 8; 10.15; 12.30; 

14.45; 17; 19,15; 21,30). Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13 30: 15; 18,30: 21).

RĂZBUNAREA SFINTULUI: ru
lează la București (orele 8.45: 11.15: 
13,45; 18.15; 18,45; 21). Favorit (orele 
9,30; 11.30 13,45: 16; 18.15; 20.90).
Victoria (orele 9: 11,19: 13,30: 18: 
18.30: 20,45).

KING KONG EVADEAZĂ: ru
lează la Feroviar (orele 8.30; 
11; 13.30; 18; 18,30: 21), Excelsior
(orele 9.15: 11,30; 13,45; 18; It,ÎS:
20.30) . Melodia (orele 9; 11.15; 13.30: 
18; 18,30; 20.45), Tomis (orele 8,30— 
16.45 in continuare; 19; 31).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI: rulează la Central (orele 
9.15: 11,30. 13 45; 16: 18,15; 20.30).

UNGHIUL DE CĂDERE rulea
ză la Lumina (orele 9.30—15.45 în 
continuare; 19.30>.

DEPARTE "
LĂNTUITĂ 
(orele 10: 16; 19). Floreasca (orele 
10: 16: 19 30). m

100 DE CARABINEV rulează la 
Flacăra (orele 10.30: 15.30; 19;
20.15) .

IN ARȘIȚA NOPȚII: rulează la 
Doină (orele 11,30; 13,45; 16; 
20 30) Drumul Sării (orele
20.15) , Giulești (orele 15.30;
20.30) .

CANARUL ȘI VISCOLUL; ... 
lează la Drumul Sării (ora 15,30).

TARZAN OMUL JUNGLEI; 
FIUL LUI TARZAN : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,30—18.30 în 
continuare). Program de filme do
cumentare (orele 19.30—21) în con
tinuare).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA 
rulează la Grivița (orele 9; 11; 13 
18; 18,15: 20.30) Miorița (orele 9 
11.16: 13 30: 16: 18 15). 20.30).

BINECUVÂNTAREA: rulează 11 
Aurora (orele 12- 15; 17.45; 20.30).

BHUVAN SHOME: rulează la 
Aurora (ora 9).

GREȘEALA REGELUI: rulează 
la înfrățirea (ora 15.30).

ÎN UMBRA COLTULUI: rulează 
la înfrățirea (orele 17,45: 30)..

CADAVRUL VIU: rulează 
Buzești (ora 19 15).

FELDMAREȘALA: rulează 
Buzești (orele 15; 17).

CICLUL DE FILME .AVENTU
RILE LUI FANTOMAS": rulează 
la Dacia (orele 8.45—20 fti conti
nuare).

MY FAIR LADY: rulează la ’fi
nirea (orele 18,30; 19.15).

MĂSURA RISCULUI: rulează la 
Unirea (ora 14,30).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE; rulează 
Ia Volga (orele Z~;
18,15 : 20.30) Lira (orele 15,30: 18:
20.15) .

FANTOMAS CONTRA 
LAND-YARD: rulează la 
tari (orele 15,30; 17,45; 20).

SENTINȚA: rulează la 
cent (orele 15,30: 17.45 ; 30).

INTÎLNXREA; rulează la 
rul (orele 15,30; 18; 20.15).

SECHESTRUL DE PERSOANA 
rulează Ia Gloria (orele 9; 11,15
13.30: 16: 18.15; 30 30).

SPLENDOARE IN IARBĂ: ru 
lează la Moșilor (orele 15,30: 18:
26.15) .

STRĂINII, rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 30 30). Vltan ferele 
15,30; 18; 20,15).

MAYERLING: rulează la Munca 
(orele 16; 19).

SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Cosmos (orele 15,30: 18; 
30,19).

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Arta (orele 15.30; 18: J9 15), Pro
gresul (orele 15,30: 18; 20.15).

HIBERNATUS- rulează la Raho
va (orele 16; 18: 20).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI; 
rulează la Flamura (orele 10: 12.15: 
16; 18.1Ș: 20.301

CICLUL DE FII.ME .LEGENDA 
SI ISTORTF" rulează la Modern 
(orrele 9: 11,15: 13.30: 16; 18 lă;
30,30).

DEGETUL DE FIER : rulează 
la Pacea (orele 15.45; 18; 20).

T
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Mt, băieți im prea există, 
fete riifem <o pepinieră". dvpă esm g.siawm șt ^ao« -ireodufă. Să mă aventu
rez ia orice fel de distrac
ții. nu nu-a plicul.

Pe lingă ci tint o fire 
puțin timidă, emotivi, fin 
n:uk și la demnitatea mea. 
lă prestigiul de cadru di
dactic și. ca atare, nu-mi 
pot permite orice fel de 
iituraj numai de dragul 
de a mi distra.

Lumea ce mă înconjoară 
mă crede fericită ți, poate 
puțin prea orgolioasă. Îmi 
ojrtvine intr-un fel aceas
tă părere a lor. dar îmi 
oare rău că pentru mine 
ea nu «e prezintă așa. Am 
•mprtsia ci foarte multe 
ete ce lucrează in intă- 
•imint, la țară, sînt in a- 
eeași situație. Poate, to- 

'uți. sînt ființe care vor 
afirma contrariul spuselor 
mele. Eu aș dori să-mi 
scrie cit mai multe per- 
loane .pentru a-mi da sea
ma care este adevărata fă- 
ă a vieții tineretului inte- 
'ectual de la sate".

Opera Română ; IAUACVL. — 
ora 19.36 : Teatrul <5e Ope-e'ă 
TARA SURfSULXn - ora « ■ 
Teatrul National X l_ CKagta'e- 
'Sala Stuăio) : MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 36 Tea
trul Național Cluj (în Saj Caaoe 
dia a Teatrului Nauoca.. r*:: 
GULA — orele 19 ». 39 .
..Lucia Sturttza B.lardra* 
Măgureanu) IUBIRE PI 
IUBIRE — ora a ; (Sala S 
GLUGA PE OCHI — ora M . T 
trul de Comedie MAN DRAGOR S
— ora 20 : Teatrul M c : PRIMA
RUL LUNII ȘI IUBITA SA - ora 
20 ; Teatrul ..C. I Nottara- 'BU. 
Magheru) : CRIMĂ SI PEDEAPSA
— ora 19.39 : (Sala Studio) : CTND 
LUNA E ALBASTRA — ora M : 
Teatrul Giulești : GILCEVH.E DIN 
CHIOGGLA (premieri) — ora 
19.30 : Teatrul Evreiesc de S'a: 
MAZEL-TOV - ora 19.»; Tea:-. 
.Ion Vasiiescu- : FLOARE DE 

CACTUS — ora 19.» Teatru: 
..Ion Creangă" : MUȘCHETARII 
MĂGĂRIEI SALE — ora » » : 
Teatrul .Țăndărică" (Cai. Victo
riei) : GULIVER ÎN TARA PĂ
PUȘILOR — ora 15 : (Str. Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17 ; Teatrul ,.C. Tănaae- (Sala 
Savoy) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ

ia «e-:

• -

«ari

Citesc curierul de rim- 
băti. pe care de. u sem
nat:. încă de la prima a- 
pcr-tie. De ce să nu recu
nosc. ați ajutat muți wni. sub diferite aspecte 
— psihologic și material 
Dar... parcă că place fă și 
iortfi Să știri că dau drep
tate Irinei Delea. Vicon
telui de Timiș a altora

care că apreciază, dar un
deva vă și combat. Parti
cipați la editarea unui 'or
gan a! unui Comitet Cen
tral și nu la editarea unui 
ziar umoristic. Trebuie, 
cred, să aveți în vedere 
acest lucru. Constat că tu
turor celor care le răspun
deți și care v-au ..atins" 
nițel, le dafi de fiecare 
dată de crezut că sintefi 
de neinlocuit. Mereu dv. 
aveți dreptate, scuze pen
tru îmbolnăvire, scuze 
pentru plecarea în Mexic... 
Care redactor mai face așa 
ceva ?

Oare dv. ați ajuns să 
semnați această rubrică în 
urma unui concurs ? Ar fi 
bine să o știe cititorii! Di
ferite posturi se ocupă în

V. CONSTANTIN — București . „Am citit „răs
punsul" dv. dat cititoarei 
Inna Delea în „Scînteia 
tineretului" din 7 noiem
brie 1970, în cadrul ru
bricii. După părerea mea, 
observațiile critice ale ci
titoarei meritau, totuși, un 
răspuns cit de cit argu
mentai, mai ales că modul 
de a scrie despre fotbal al 
unora dintre așa-nurniții 
scriitori reporteri sportivi 
— m-aș referi, în primul 
ri:id, la Eugen Barbu și 
Fănuș Neagu 
mulțumește pe 
mulți iubitori ai
tui joc. Or, cred că și 
această categorie de repor
teri trebuie să țină seama 
de anumite realități din 
fotbalul nostru. Scriitori ca 
Fănuș Neagu și Eugen 
Barbu abordează, după 
părerea mea, probleme ale 
otbalului nostru intr-un 

mod nesatisfăcător, epui- 
zindu-și forțele scriitori
cești în discutarea unor 
aspecte sau fapte nesem
nificative. în scrierile lor 
rbundă jignirile (ce-i.drept, 
uneori găsești figuri de 
itil reușite) la adresa unor- 
:ucători, antrenori (e pre
ferat Angelo Niculescu) 
sau a Federației.

E caracteristic pentru 
scriitorii reporteri sportivi 
să prindă din zbor cite un 
fapt oarecare, să-l întoar
că pe toate fețele, să-l 
amplifice și. în cele din 
urmă, să-l prezinte citito
rilor drept „scandalos". 
Pentru exemplificare nu 
frebuie să merg prea de- 
oarte. în „răspunsul" dat 
Irinei Delea dv., tovarășe 
Băieșu. scrieți: „...scriitorii 
tu fost cei care au început 
să curețe acesta atmos
feră poluată de obscu
ritate și ambiguitate mo- 
■ală". Sînt curios să aflu 
jnde ați căpătat o astfel 
de imagine despre atmos
fera din fotbal ? Credeți •ă se poate afirma că at
mosfera în care își desfă-

șoară ( activitatea scriitorii 
reporteri sportivi „este fără 
de prihană ?" Eu n-aș în
drumi s-o afirm. Poate că. 
aentru a mă convinge, îmi 
:e(i reaminti cazurile unor 
ucători ca Boc, lancu etc. 
Dar, poate că sînt și prin- 
're reporteri „cazuri" care 
nu duc o viață tocmai 
„sportivă" și care, deși nu 
'rebuie să alerge nouăzeci 
le minute, au datoria să 
'ombată viața nesportivă 
lusă de unul sau de altul 
lintre sportivi. Firește, 
lespre „cazurile" reporte
rilor sportivi, noi, cititorii, 
avem puține șanse să au
zim sau să citim, căci 
oricât de bine vor sta a- 
ceștia cu „simțul și cura
jul adevărului" (cum vă 
place dv.. tovarășe Băieșu, 
să spuneți cînd vorbiți des
pre curajul scriitorilor re
porteri sportivi de a critica 
lipsurile... altora) ni'â unul 
nu va aborda astfel de 
„cazuri" tabu. (In treacăt 
fie spus, n-avem nevoie să 
citim în presă și despre 
alte isprăvi, ne ajung ceh 
furnizate cu atita râvnă de 
presa sportivă, rîvnă dem
nă de o cauză mai bună!)

Desigur, combaterea lip
surilor din fotbal cade și 
in sarcina presei sportive. 
Dar unii gazetari și în 
mod deosebit unii scriitori 
depășesc mult Urnitele unei 
astfel de atitudini, practi- 
cînd o adevărată literatură 
sportivă... de scandaluri. 
In acest sens, cred că se 
potrivește pretenția dv. po
trivit căreia scriitorii re
porteri sportivi au desfășu
rat o activitate de pionie
rat în presa noastră spor-

s 
sportivi (și din păcate nu 
sumai ei!) ciută osanale 
'J-nor jucători, afîta vreme 
lit aceștia „merg)1 bine, iar 
la prima eclipsă de formă 
i ..desființează" ! Nu se 
gîndesc oare acești revor- 
‘eri că lauda exagerată, ca
ii „desființatul", dăunează 
celor în cauză, prejudicia
ză fotbalul ?

In continuarea „răspun
sului" dv. spuneți: „jucă
torii. antrenorii și alți 
slujitori salariați ai fotba
lului nu ne au la ficați. 
Nu credeți să scriitorii gre- \ 
șese pe undeva, din mo
ment ce și-au atras antipa
tia tocmai din partea ace
lora pe care s-au hotărît 
să-i „ajute" ? Bine, însă, 
că nu v-ați întrebat cum 
rtați cu simpatia cititori- -, 
lor ! Aș vrea să fiu sincer : 
Simpatia 
scrierile 
scriitori 
tivi (și 
Valeria 
pusă la 
re. Foarte multi cititori 
au rămas numai cti stima 
cîștigată pe tărimuț litera
turii de către unii dintre 
scriitorii în discuție. După 
cum vedeți, tovarășe Bă- 
leșu, noi, cititorii, ăcor- ' 
dăm mare atenție celor. . 
scrise despre fotbal, l-aș 
ruga pe „condeieri" c; și ‘ ■ 
oe cei din conducerea zia
relor și revistelor cu ru- ... 
brici sportive să facă la . 
fel, dorindu-le succes și in : 
west domeniu atîf de con
troversat".

acestora pentru ; 
sportive ale unor 

reporteri spor- . 
ale altora ca 

Mironescu) este 
grea încerca-,,,,

Dat fiind că vă referițiși Eugen Barbu, îi las pe ei să vă răspundă. Eu mi-am spus părerea și-mi văd de treburile mele. Ceea ce mă ” miră din partea dumneavoastră e că luați prea în serios toate lucrurile astea mărunte. Sînt și ei niște oa păcate, de ce nu sinteți mai îngăduitor ?

NOI PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

WINATOAREâ

bucurestene____ • ____

scenariul și regia : 
RADU GABREA 

comentariul : 
GEORGE MACOVESCU

.iirn artistic de montaj
muzica : CTIN. ALEXANDRU 
filmări în Bucurestiul de azi : 
OVIDIU GOLOGAN, DINU

cu : Yves Montand, Irene Papas, 

Jean-Louis Trintignant, Renato
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Delegația P.C.R. la BudapestaBUDAPESTA 27 — Corespondentul Agerpres, Alexandru Pintea, transmite :• Vineri, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, care participă la lucrările celui de-al X-lea Congres al P.M.S.U., a făcut o vizită la Uzinele de macarale și vapoare din Budapesta. Delegația a fost. însoțita de Dimeny Imre, membru al C.C. al P.M.S.U., ministrul a- griculturii și industriei alimentare, Martin Ferenc, ambasadorul R. P. Ungare la București si de alte persoane oficiale.Delegația a fost întîmpinata de Maracsko Laszlo, directorul general, Grosszman Jozsef, secretarul Comitetului de partid al uzinei și de alte cadre de conducere. A fost vizitat Șan- fierul de construcții navale, iar în continuare a avut loc o in- tilnire cu colectivul de conducere al uzinei. Cu acest prilej, ca și în timpul vizitei pe șantier, directorul general al uzi-
Comunicat iugoslav© — 

vest-german
Apreciere unanimă a importantei 

convocării unei conferințe pentru

securifafea

în comunicatul cu privire la convorbirile ministrului afacerilor externe al R. F. a Germaniei, Walter Scheel, cu omologul său iugoslav Mirko Tepavaț, se arată că, in cadrul schimbului de păreri cu privire la problemele internaționale de interes reciproc, cei doi miniștri au a- cordat o atenție deosebită situației europene și au examinat’ posibilitatea întăririi securității și colaborării în Europa, constatind că s-a realizat un progres în direcția destinderii pe acest continent. Tratatul so- vieto-vest-german și tratatul polono-vest-german constituie o contribuție însemnată la întărirea și progresul relațiilor dintre țările europene, opinează cei doi miniștri de externe. Ei și-au exprimat convingerea că o conferință bine pregătită privind securitatea europeană, la care să participe toa|p țările interesate pe o bază egală in drepturi, ar juca un rol insemnat în intări-
INTERVIUL „SCINTEII TINERETULUI"

CU EMRE KOCAOGLU
DESPRE T.M.G.T.

Tînărul brunet, cu ochelari fumurii, ni se înfățișează medi
tativ, de o sobrietate accentuată. Ascultă atent întrebările iar, 
apoi, răspunzînd, îți dozează fiecare frază, caută formulările 
cele mai exacte și — deși nu cunoaște limba română — ur
mărește tălmăcirea cuvintelor sale.

Emre Kocaoglu, secre
tar al T.M.G.T. (Orga
nizația națională a tine
retului turc), a petrecut 
cîteva zile în România, la 
invitația C.C. al U.T.C. 
înainte de a părăsi 
Bucureștiul a vizitat re
dacția „Scînteia tineretu
lui", acordîndu-ne un in

terviu. La început, ca de 
obicei în asemenea îm
prejurări, l-am rugat pe 
oaspete să ne vorbească 
despre T.M.G.T.

— T.M-G.T. este, în fapt, o 
confederație. Din ea fac parte 
nouă organizații care exprimă 
tendințele unor importante ca
tegorii ale tineretului turc. Le 
voi aminti : Federația națională 
a studenților, Uniunea cerceta- 
șilor, Federația națională a pro
fesorilor (secția tineret), Asocia
ția femeilor turce, Asociații că
minelor pentru tineret, Asocia
ția rurală (secția tineret), Aso
ciația tinerilor artiști, Sindicatul 
muncitorilor textiliști (secția ti
neret) și T.D.O.—organizație ce 
promovează reforme în spiritul 
ideilor lui Kemal Ataturk. De 
altfel, întreaga noastră activi
tate este călăuzită de credința 
în principiile făuritorului Turci
ei moderne.

— Ce probleme preo
cupă T.M.G.T. ?

— Bineînțeles, problemele 
care interesează tineretul, dar 
noi considerăm că problemele 
generației tinere nu pot fi se
parate de cele ale țării. Există 
o certă interdependență care 
ne determină să examinăm cu 
cea mai mare atenție fenome
nele esențiale ale Turciei con
temporane. Nu este vorba de 
simple lozinci, cu caracter ge
neral, ci de aspectele concrete 
ale problemelor. A? putea să 
pomenesc, de pildă, de realită
țile rurale...

Oaspetele ne schițează 
un tablou al satului turc, 
după care evocă frămîn- 
tările universitare, înche
ind nrintr-o incursiune în 
problemele mediului mun
citoresc. El vorbește, în 
continuare, despre atașa
mentul tineretului turc 
față de idealul indepen
denței naționale. 

nei și secretarul comitetului de partid au dat ample explicații asupra preocupărilor întreprinderii, a perspectivelor- dezvoltării viitoare, asupra activității organizației de partid. în cadrul întîlnirii, conducătorii uzinei au transmis muncitorilor constructori de nave din România, tuturor oamenilor muncii, conducerii Partidului Comunist Român urări de noi succese pe drumul construcției socialiste. Tovarășul Paul Niculescu-Mizil a felicitat colectivul de muncă al acestei mari. uzine budapes- tane pentru realizările obținute, i-a urat noi succese în opera de construcție socialistă, in înfăptuirea sarcinilor Congresului al X-lea al' partidului.întilnirea ca și-întreaga vizită s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească.în aceeași zi, delegația, a vizitat expoziția permanentă de prezentare a produselor industriei alimentare ungare din Budapesta.

europeanărea colaborării și securității în Europa. Miniștrii au arătat ca securitatea trebuie să se întemeieze pe principiile independenței tuturor statelor, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor țări.PURTĂTORUL de cuvint al Secretariatului de stat Pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, referindu-se, în cadrul unei conferințe de presă, la nota guvernului finlandez în legătură cu pregătirea conferinței general-europene pentru securitate, a arătat că aceasta este în prezent studiată cu atenție, Purtătorul de cuvint a subliniat că „Iugoslavia a apreciat și pînă acum în mod pozitiv inițiativele și activitatea Finlandei și a altor țări pe acest plan".

— Tinerii noștri — sfudenti, 
elevi sau muncitori — doresc ca 
Turcia pe care istoria a plasat-o 
într-un punct de întîlnire între 
Europa și Asia și într-o zonă în 
care se ciocnesc diverse intere
se, să cunoască liniștea creați
ei pașnice, să aibă deplina po
sibilitate de a acționa potrivit 
intereselor ei vitale- Demonstra
țiile împotriva prezenței milita

re străine reflectă un sentiment 
larg răspîndit. Milităm pentru 
desființarea blocurilor militare 
și, implicit, pentru ieșirea Tur
ciei din N.A.T.O., dorim ca țara 
noastră să se afle în afara a- 
lianțeior militare care nu pot a- 
vea decît consecințe negative și 
ne pronunțăm pentru legături 
prietenești cu toate statele, cu 
toate popoarele, clădind aceste 
legături pe respect reciproc si 
adevărată egalitate.

— Care sînt impresiile 
despre România după vi
zita pe care ați între
prins-o ?

— Mă bucur că am putut să 
cunosc România, reușitele ei în 
dezvoltarea economică și cul
turală. Rezultatele pe care 
le-ați obținut sînt impresionan
te. Am văzut întreprinderi re
marcabile, sate în plin proces 
de modernizare, cartiere în 
continuă expansiune. Construiți 

întilnirea 
reprezentanților 

guvernelor 
R.D. Germane și 
R.F. a GermanieiBERLIN 27. — Corespondentul Agerpres, Ștefan Deju, transmite : La 27 noiembrie. la sediul Consiliului de Miniștri a avut loc întilnirea reprezentanților guvernelor Republicii Democrate Germane și Republicii Federale a Germaniei.în comunicatul oficial dat publicității de către agenția A.D.N. după încheierea întîlnirii, se relevă că secretarul de stat Michael Kohl, care a condus delegația R.D. Germane, și secretarul de stat Egon Bahr, care a condus delegația R.F. a Germaniei, s-au întîlnit în cadrul schimburilor de păreri între cele două țări, anunțate cu patru săptămîni în urmă. Părțile au convenit să continue convorbirile.
• LA SEDIUL AMBASADEI STATELOR UNITE DIN CAPITALA FINLANDEI, a avut loc vineri cea de-a opta ședință plenară a reprezentanților Uniunii Sovietice și S.U.A. in cadrul negocierilor privind limitarea cursei inarmărilor strategice. In cercurile apropiate conferinței, citate de agenția FRANCE PRESSE. această in- tilnire a fost calificată ..una din cele mai amicale" din cite au avut Ioc pină in prezent.

Declarația președintelui
GuineeiPreședintele Seku Ture a făcut la Conakry o declarație in care a precizat poziția guvernului său față de misiunea de anchetă trimisă in Guineea de Consiliul de Securitate, ca urmare a agresiunii săvirșite de Portugalia. El a precizat că. intr-un mesaj adresat secreta-

mult, frumos, rapid. în materie 
de construcție doresc să fac o 
remarcă: este uimitoare pre
zența șantierelor în aproape 
fiecare loc vizitat, l-am cunos
cut pe muncitorii din Moreni și 
pe cei din Sighișoara, am po
posit într-un liceu din Găești, 
am contemplat complexul turis
tic de la Poiana Brașov. Bineîn
țeles, am discutat cu mulți tineri, 
cu activiști U.T.C., am aflat mo
dul de organizare a învățămîn- 
tului, sistemul atribuirii burselor 
etc. Mi-am format părerea că 
România, dispune de un tineret 
puternic, bine educat, care n-a 
uitat luptele părinților, care pre
țuiește trecutul și tradițiile po
porului său și știe ce are de fă
cut astăzi. Aceasta dovedește 
că tineretul român este con
știent de răspunderea pe care 
o are față de țara sa,

E. O.

PEISAJ MODIFICAT 
DE OAMENI

NOTE DE DRUM 
DIN R. P. ALBANIA

■

Am lăsat în urmă Dur- 
res și Fieri, importante 
centre industriale ale Al
baniei, iar acum părăsim 
Vlara, un alt oraș pe ma
lul Adriaticei. Gonim 
spre sud, spre Saranda. 
în dreapta, la cîțiva pași 
de șoseaua asfaltată, e 
marea liniștită, e marea 
cu întinsurile ei albăstrii, 
în stînga sînt munții. 
Munți înalți, golași, strînși 
într-o uriașă carapace de 
piatră. Pantele urcă, co
boară, apoi iarăși urcă. 
Parcă sînt din rocă luna
ră. îmi amintesc, parcur- 
gînd acest peisaj sălba
tic, că pe 80 la sută din 
suprafața țării în care mă 
aflu se găsesc astfel de 
munți. Piatră peste pia
tră, stîncă peste stîncă. 
„Și totuși acești munți — 
ne declara Seit Alicai, 
prim secretar al comite
tului regional Vlara al 
Uniunii Tineretului Mun
cii — vor deveni roditori. 
Au fost deschise șantiere 
naționale și mii de tineri

Premierul francez 
la Varșovia

PE PRIMUL PLAN: SECURITATEA 
EUROPEANĂ SI DEZVOLTAREA 

COOPERĂRII POLONO-FRANCEZELa Varșovia au continuat convorbirile oficiale dintre Jo- zef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, și Jacques Chaban-Del- mas, primul ministru al Franței. După cum precizează agenția PAP, convorbirile dintre cei doi oameni de stat, desfășurate într-o atmosferă prietenească, de sinceritate, s-au axat pe principalele probleme politice internaționale, îndeosebi securitatea europeană. Agenția precizează că în privința securității europene cele două părți au o poziție identică. Au fost abordate, de asemenea, legăturile bilaterale, în special cooperarea e- conomică dintre Polonia și Franța.La dineul oferit în onoarea premierului francez Jacques Chaban-Delmas, președintele guvernului polonez. Jozef Cyrankiewicz, a arătat că „pacea, prietenia și colaborarea constituie conținutul relațiilor dintre Polonia și Franța".„Putem vorbi astăzi despre identitatea pozițiilor noastre in multe dintre principalele probleme ale politicii internaționale, a spus premierul polonez. Vizita primului ministru francez ir. Polonia are o importanță deosebită, in primul rind pentru popoarele noastre. Dar. ea va avea o influență ptetivă și asupra atmosferei de coexistență activă din Europa — condiție a consolidării securității și păcii pe continent".
La riadul său. Jacques Cha- ban-Delmas a relevat că „despre securitatea întregii Europe multe guverne, printre care și cel francez, cred că nu va putea fi decit întărită prin examinarea in comun, in cursul unei conferințe întrunind toate 

rului general U Thant, a cerut sprijinul militar al Națiunilor Unite pentru a face față acestor acte de agresiune. El a menționat, de asemenea, faptul că „reprezentantul O-N.U. la Conakry, care a văzut cu proprii ochi navele și a urmărit întregul proces al agresiunii, a expus Națiunilor Unite cele văzute", jn loc să răspundă imediat la cererea formulată de guvernul nostru, a arătat președintele. Consiliul de Securitate a trimis o misiune de anchetă". Seku Ture a subliniat, de asemenea, rolul și răspunderea proprie a țărilor africane în apărarea suveranității dor.
pMOHAMED ALI HAYTHAM, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Yemenului de Sud, a anunțat joi seara că această țară își va schimba denumirea la 30 noj.embrie, cind va fi proclamată noua constituție. Noua denumire a statului va fi „Republica Democrată Populară a Yemenului".• REPUBLICA POPULARĂ A YEMENULUI DE SUD și REPUBLICA ARABĂ Yemen au hotărît să ia o serie de măsuri preliminare în vederea constituirii unei federații între cele două țări. Au fost formate comitete comune pentru examinarea principalelor măsuri inițiale care urmează a fj luate, în special în domeniul economic.• PAPA PAUL AL VI-lea, care întreprinde un turneu prin- tr-o serie de țări ale Asiei, a sosit vineri în capitala Filipine- 

au venit cu unelte să des
facă munții din piatră, 
să-i facă la fel de rod'* 
lori precum cîmpiile. 
Pantele vor fi terasate, 
apoi vor fi plantate cu 
păduri de măslini, lămîi, 
smochini și portocali. Nu
mai în două luni, în ia
nuarie și februarie, orga
nizațiile de tineret din 
Vlara au dat producției 
1 200 hectare. Acțiunea e 
de mare amploare, ea 
reunește eforturile tinerei 
generații din întreaga 
țară".

Privim în sus, spre 
piscuri. Din loc în loc, la 
înălțimi diferite, grupuri 
de tineri izbesc cu tîrnă- 
coapele în stînci, sfarmă 
piatra și dezvăluie un pă- 
mînt negru, un pămînt 
care vede pentru |>rima 
oară lumina soarelui. Ne 
apropiem de brigada 
condusă de tînărul Zizoli 
Rădvan. E o brigadă for
mată din 98 de tineri, 
toți cooperatori din satul 
Zămlac, regiunea Korcea.

Aici lucrează de 4 zile și 
vor mai lucra încă două 
luni. „Cei rămași în sat, 
ne declară tînăra Nazi- 
me Lazelari, și-au inten
sificat eforturile pentru a 
ne suplini și pe noi, cei 
care am venit aici să 
prestăm muncă voluntar- 
patriotică.

Mergem mai departe, 
spre Saranda. Parcurgem 
un masiv muntos și apoi, 
de pe înălțime, se* vede 
deodată marea Ionică. 
Parcă privim din avion, 
încep cinci ceasuri de 
mers cu mașina pe mar
gini de prăpăstii : în jos 
panta muntelui are un 
Kilometru, în sus, pînă în 
pisc, tot un kilometru. Și, 
totuși, acest drum trece 
prin sate, prin sate a- 
proape neverosimile. Un 
sat întreg e cocoțat pe 
o stîncă uriașă. Ca să 
mergi de la o casă la alta 
trebuie să fii adevărat al
pinist. Din piatră sînt ca
sele, curțile, drumurile, 
gardurile. Și în acest de

cor de piatră trăiesc oa
meni. Oukati, Himara, 
Borshi, Pigerani nume de 
sate. Ni se spune că toți 
de aici au luptat, au fost 
partizani. Sînt sate de 
partizani care aici, pe 
malul mării, au apărat 
țara de invadatorii fas
ciști. Fiecare om mai în 
vîrstă a fost, într-un anu
mit fel, un grănicer.

La Saranda întilnim ia
răși sute și mii de tineri 
care terasează munți, 
care plantează păduri de 
portocali. Aici e al doilea 
șantier național al tine
retului. Al treilea se află 
între Elbasan și Preniasi, 
acolo unde se constru
iește o cale ferată. La ac
țiunile de muncă volun- 
tar-patriotică de pe a- 
ceste șantiere participă 
în prezent peste 54 000 ti
neri albanezi. La Vlara au 
fost plantați 35 000 puieți 
de lămîi, portocali sau 
măslini, la Saranda mai 
mult de 42 000. Construc
ția căii ferate traversea

statele interesate, a principiilor și modalităților acesteia. Este permis acum să se spere că. grație convorbirilor in curs și îmbunătățirii care este de așteptat de aici, in special in situația unuia din cele mai sensibile puncte ale continentului nostru, condițiile succesului a- cestei conferințe nu vor mai intirzia să fie intrunite". •
• ORGANIZAȚIA EUROPEANA DE CERCETĂRI SPAȚIALE a decis blocarea unor sume evaluate la aproximativ 18 milioane lire sterline, mai mult de jumătate din totalul de 25 de milioane cit reprezintă bugetul său pe anul 1971. Ho- tănrea a fost luată in urma eșuării încercărilor reprezentanților celor zece țări participante de a cădea de acord a- supra proiectelor de viitor ale organizației. Din cercuri informate s-a anunțat că trei țări — Franța. Belgia și R F. a Germaniei — au refuzat să se angajeze in proiectele organizației.
Journal d’Egypte despre 

poziția României 
' in problema 

Orientului ApropiatSub titlul ..Sprijinul eficace al României și al președintelui Ceaușescu pentru cauza arabă" ziarul „JOURNAL DEGYPTE" publică in prima pagină un amplu articol în care subliniază că „pentru rolul jucat in Adunarea Generală a O.N.U. România și președintele ei, care a vorbit și a acționat intr-un mod de înaltă ținută in numele poporului său. și-au ciștigat un loc de prim rang in prețuirea noastră". „Poporul român nu este departe de popoarele orientale, arabe, ți in special, e- giptean. Multe afinități ne Ragă ți, de aceea, sprijinul acordat cauzei arabe este sincer și înțelept".Referindu-se la convorbirile dintre președintele Ceaușescu ți președintele Nixon. ziarul scrie că șeful statului român a apărat cu convingere și tărie, cu argumente rațional^ și dezinteresate teza evacuării totale a 
sciurrt

lor. Agențiile de presă relatează că. imediat .după sosire, s-a încercat un atentat asupra suveranului pontif. Agresorul, îmbrăcat in sutană, s-a strecurat printre oficialitățile filipineze. fiind înarmat cu un cuțit. Tentativa a eșuat, atentatorul fiind rapid dezarmat de către insuși președintele Ferdinand Markos. El a fost arestat de poliție și transportat într-o tabăiă militară din apropierea Manillei.
RECORD DE GREVE 

ÎN ANGLIA• DIN 1926, anul marii greve generale, niciodată ca pină acum climatul social din Marea Bri- tanie nu a cunoscut o situație atit de gravă, se subliniază in cercurile economice londoneze. Aproximativ 9 milioane zile de muncă au fost pierdute, ca urmare a grevelor in primele nouă

Dezvoltarea 
schimburilor . 
comerciale 

româno-iugoslaveIn urma tratativelor care s-au desfășurat intr-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă, a fost semnat la Belgrad „Protocolul schimbului de mărfuri pe anul 1971. intre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.Republica Socialistă România va livra : produse petrolifere, aluminiu blocuri, cauciuc sintetic, anvelope, produse chimice și farmaceutice, lemn de fag pentru celuloză, mangal de bocșă, ciment, diverse materiale de construcții, bunuri de larg consum, mașini și utilaje diverse.Republica Socialistă Federativă Iugoslavia va livra țării noastre : cabluri, produse siderurgice. bauxită, minereu de fier, cărămizi refractare, celuloză. diverse produse chimice și farmaceutice, ferodouri. bunuri de larg consum, mașini și utilaje diverse. ■Protocolul prevede creșterea volumului schimburilor de mărfuri intre cele două țări în a- nul 1971 cu circa 47 la sută față de volumul prevăzut pentru a- nul curent.

teritoriilor arabe. Președintele Ceaușescu a apreciat că nu se poate ajunge la o pace durabilă in Orientul Apropiat fără evacuarea teritoriilor arabe, o- cupate prin război și a arătat că „România nu poate aproba niciodată anexarea unor teritorii naționale de către un alt stat pe calea cuceririi armate".„Admirăm la președintele Ceaușescu modul totdeauna deschis in care proclamă ideile sale" — subliniază ..JOURNAL D’EGYPTE". La New York, în fața Asociației de politică externă. fâcind o expunere asupra politicii externe a țării sale, in care s-a referit și la criza din Orientul Apropiat, președintele Ceaușescu â menționat că „România se pronunță Împotriva oricăror cuceriri teritoriale. deoarece acestea nu pot duce decit la noi conflicte ce dăunează cauzei păcii și progresului națiunilor".

luni ale anului 1970, se precizează intr-un raport al Ministerului forței de muncă și productivității.• LA SANTIAGO DE CHILE s-a anunțat că oficialitățile însărcinate cu efectuarea anchetei in cazul asasinării fostului comandant al armatei' chiliene, generalul Rene Schneider, au cerut ridicarea imunității parlamentare a senatorului Raul Morales, reprezentant al Partidului Radical Democratic. Morales este suspectat de a fi implicat in complotul pus la cale pentru asasinarea lui Schneider și acuzat de violarea legii privind securitatea publică prin achiziționare clandestină de arme și intreținerea de legături dubioase cu anumite cercuri din străinătate. Pentru investigarea senatorului Morales a fost instituită o comisie specială.

ză o zonă muntoasă și 
va avea la sfîrșit 48 km. 
Condițiile de muncă sînt 
grele, trebuie construite 
multe poduri și tunele, 
dar tinerii știu să infrin
ge greutățile, să-și afir
me prin muncă dragostea 
față de patria lor. Ei nu 
sînt numai aici, ci și pe 
numeroase șantiere loca
le, acolo unde e nevoie 
de capacitatea, de dărui
rea lor. Ei au lucrat cu 
mult entuziasm și nu în 
condiții ușoare, și la elec
trificarea țării, electrifi
care încheiată cu un an 
și jumătate înainte de 
termenul planificat.

Munți din piatră, munți 
fără vegetație, munți cu 
înfățișare lunară. Dar 
spre piscurile multora au 
început să urce păduri de 
portocali și lămîi, păduri 
plantate de tineri entu
ziaști și curajoși, de tine
rii Albaniei.

I. CHIRIC

REPORTAJ DESPRE
TINEREJE

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE
DIN R.S.F. IUGOSLAVIAIn ajun de sărbătoare, Belgradul era in plină efervescentă. Prima zăpadă, o ninsoare generoasă de noiembrie, Îmbrăcase „orașul alb" în veșmîntul de circumstanță, conferindu-i un adaos de farmec și strălucire. Pe bă- trina Terazije, ignorînd forfota din jur și vitrinele luminate a gîorno. călcam apăsat mocheta albă ce se îngroșa intr-una cu straturi imaculate de omăt. Alături de mine, in această prelungită plimbare nocturnă, Nicolo Rodoșevic, cu entuziasmul nepotolit al artistului plin de idei și dornic de acțiune. îmi vorbea despre NOU și despre TINEREȚE : „Ai văzut galeria tinerilor pictori ?“ ; „Ai fost la clubul tineretului ?“ ; „Ai aflat că Picasso a realizat un afiș special consacrat filmului „Bătălia de pe Ne- retva" ?In seara aceea, Nicolo mi-a vorbit despre epopeea eroică în care este redată încleștarea dramatică din 1943 pentru salvarea din încercuire a celor 4 500 de partizani și soldați ai armatei de eliberare. „Mulți dintre cei răniți sau bolnavi erau tineri ; mul(i dintre cei care au luat parte la salvarea lor erau d« asemeni tineri. Știi de bună seamă că grosul armatei de eliberare națională, comandată de Iosip Broz Tito era format din tineri și tinere sub 25 de ani". Faptul că la turnarea grandiosului film, ce poartă amprenta istoriei a- utentice, au luat parte cîteva mii de tineri din toate regiunile țării, a constituit un o- magiu postum adus tinerilor eroi căzuți Ia Neretva și pe celelalte fronturi.Mă aflam in drum spre Niș, cind radio-jurnalul transmitea știrea că in acest oraș a avut loc un miting Ia care au participat 100 000 de locuitori pentru a celebra primirea în rîndurile Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a unui număr de 2 500 tineri și tinere. în aceeași zi, presa anunța mitinguri asemănătoare și în alte orașe, unde, în ajunul lui 29 noiembrie — „DAN REPUBLIKE" (Ziua Republicii) tineretul își manifesta adeziunea față de ideile călăuzitoare ale puterii populare, aderind masiv la U.C.I. Comentind fenomenul, Pavle Mărie de la „Taniug" preciza caracterul politic militant al acestei angajări deschise, care se înscrie pe lima tradițiilor revoluționare, în spiritul cărora evoluează tineretul iugoslav in marea lui majoritate. La Institutul Federal de Statistică mi s-au comunicat cifr#, care vorbesc despre tinerețea Iugoslaviei, exprimată prin faptul că a- ceastă țară dispune de „una dintre cele mai tinere populații din Europa" ; aproape 4 000 000 de locuitori ai țării au virsta intre 16—25 de ani, ceea ce reprezintă aproape 17 Ia sută din întreaga populație. Iată ți alte cifre la fel de elocvente : din cei aproximativ 200 000 de membri ai consiliilor muncitorești de întreprinderi, aproape 30 000 sint tineri. Un număr de 3 000 de tineri (sub virsta de 25 de ani) sînt membri ai adunărilor comunaHr'ee totalizează 41 000 de cetățeni aleși.Receptivi față de tot ceea ce este nou și interesant, față de învățătură și muncă, față de orice îndatorire legată de consolidarea bazelor societății noi și dezvoltarea multila

Condamnare a 
bombardamentelor aibericane 

asupra R.D. VietnamZeci de mii de persoane au demonstrat joi la Paris, pro- testînd. împotriva recentelor a- tacuri ale aviației americane asupra teritoriului R. D. Vietnam. Răspunzînd apelului lansat de peste 40 de organizații politice și sindicale, ma- nifestanții au defilat pe străzile capitalei franceze, scan- dînd lozinci împotriva continuării intervenției americane în Vietnam și în celelalte țăni din Peninsula Indochină.La Hanoi a fost dat publicității un comunicat privind a- tacurile întreprinse la 21 noiembrie de aviația S.U.A. asupra teritoriului R. D. Vietnam. Au fost atacate regiuni populate și obiective economice din nume
Interviul 

premierului sirian„In Siria nu a avut loc o lovitură âe stat militară — a declarat generalul Hafez Assad, noul premier sirian, într-un interviu acordat televiziunii franceze, Ceea ce s-a petrecut, a spus el, este consecința unei e- voluții firești. Nu a existat in țară nici un semn aparent al vreunui puci militar. Nu au e- xistat nici mișcări de trupe, nici ieșiri ale patrulelor militare în afara cazărmilor". El a menționat că recentele evenimente din Siria nu semnifică o victorie a militarilor asupra civililor, pre- cizind, totodată, că ele „s-au desfășurat exclusiv în cadrul partidului Baas, care cuprinde atit civili cit și militari".în ceea ce privește „planul Rogers", generalul Assad a ținut să reafirme poziția Damas

terală a țării, milioane de tineri iugoslavi își cuceresc prin realizări concrete și valoroase stima și prețuirea întregului popor.Tovarășul Radulovici de la Oficiul Federal de Informații mi-a pus la dispoziție un voluminos material documentar care reflectă, in lumina cifrelor și datelor, contribuția tineretului la realizarea unor obiective industriale, edilitar^, urbanistice. La Novi Beograd, fiecare bloc modern, fiecare stradă și fiecare parc, podurile și magistralele largi, vorbesc (Jespre munca voluntară a sutelor de brigăzi de tineret care au muncit aici de la defrișarea zonei și asanarea mlaștinilor și pînă la finisarea și darea în exploatare a blocurilor turn de pe malul sting al Savei- în perioada călătoriei prin țara vecină am putut urmări și o dezbatere interesantă, instructivă în legătură cu participarea tineretului la acțiuni voluntare de acest gen. Se punea intrebarea dacă nu cumva, ținîndu-se seama de stadiul actual al dezvoltării economice a Iugoslaviei, munca benevolă prestată de tineret constituie un anacronism. Potrivit unor sociologi, acest gen de participare la activități cu caracter obștesc ar ține de un trecut eroic Omițind caracterul e- sențial educativ și subapreei- ind eficiența reală a acțiunilor desfășurate pe șantierele tineretului, aceste păreri n-au găsit audiență, fiind dezmințite de realitatea vie. La Belgrad și în alte localități mi s-au înfățișat imaginile concrete ale unor realizări impresionante obținute de brigăzile voluntare ale tineretului, ceea ce mi s-a părut că reprezintă o replică de la sine grăitoare. Cu atit mai mult cu cit, numai în registrele șantierelor de la Novi Beograd, munca brigăzilor de tineret a consemnat economii în valoare de peste 100 milioane dinari, ca să nu mai amintim de uriașa economie de timp soldată nemijlocit prin terminarea, cu un ceas mai devreme, a celor mai multe dintre clădirile ce impinzesc această zonă renăscută a capitalei, pină la confluența dintre Dunăre și Sava.Am văzut tineri iugoslavi care cunosc dăruirea muncii patriotice și i-am văzut cufundați în lecturi de bibliotecă și cercetări de laborator. M-am reîntilnit cu tinerii actori entuziaști, care acum cîțiva ani ne-au vizitat țara și care sub bagheta inspirată a regizoarei Mira Trailovic au realizat la „Atelier 22“ uh „Hair“ cu mesaj autentic nman, neviciat de încărcături pseudoartistice. La BGZ — Uzina poligrafică belgră- deană, l-am revăzut pe același Nicolo Rodoșevic oficiind cu pasiune arta fotografiei policrome în atmosfera de lucru a unui Blow-up fără stridențe. Am văzut tineri fericiți în una din țările c- uropene cu cea mai tinără populație......Ningea in seara aceea la Belgrad și lulgii de nea dăn- țuiau prin lumini de neon in sunetele muzicii ce răzbateau dincolo de pereții de sticlă ai Clubului tineretului.
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roase provincii ale R. D. Vietnam, atacuri soldate cu numeroase victime in rindul populației și mari pagube materiale, se arată în comunicat.Astfel, în provincia Quang Binh au fost lansate sute de bombe explozive și cu bile și au fost efectuate atacuri cu rachete, in urma cărora au fost ucise 13 persoane și rănite alte 23, au fost distruse locuințe și școli. în provincia Ha Tinh, a- viația. americană a bombardat 22 de obiective civile, ucigind 28 de persoane. Totodată, aviația S.U.A. a atacat numeroase provincii situate la nord de paralela 19.Comunicatul cheamă opinia pubjică mondială și poporul a- merican să condamne sever a- ceste acțiuni și să ceară încetarea agresiunii S.U.A. împotriva Vietnamului.

cului, care nu are intenția să accepte o reglementare negociată a problemelor conflictelor din Orientul Apropiat. întrebat in legătură cu proiectata uniune din R.A.U., Libia și Sudan, noul premier sirian a declarat că țara sa „își va ocupa locul natural în diferitele etape care vor preceda stabilirea uniunii între aceste state".Organizația de rezistență Frontul luptei populare palestiniene a fost exclusă din Comandamentul luptei armate palestiniene (C.L.A.P.) pentru nesupunere, se anunță intr-un comunicat dat publicității la Beirut, in urma unei reuniuni a înaltului Comitet ‘politic palestinian din Liban.
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