
în prezența tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ieri a avut loc la Slobozia

Proletari din toate țările, uniti-vă!

CONSFĂTUIREA DE LUCRU A
CADRELOR DE BAZA DIN

AGRICULTURĂ Șl A ACTIVULUI
DE PARTID DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

□ problemelorDupâ vizita pe care tovarășul Nicolae 
Ceausescu a făcut-o sîmbăfă, 30 ianuarie, 
în unități agricole din județul Ialomița, 
oamenii muncii de pe ogoarele Bărăga
nului, au avut bucuria, în cursul dimi
neții de luni, 1 februarie, de a primi din 
nou în mijlocul lor pe conducătorul iubit 
al partidului si statului, care a venit să 
participe la Consfătuirea de lucru a ca
drelor de bază din agricultură și a acti
vului de partid al județului Ialomița.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
tovarășii losif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul agricul
turii, industriei alimentare, silviculturii și 
apelor, Angelo Miculescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și Apelor 
a fost întîmpinat la Slobozia de membrii 
Biroului Comitetului județean al P.C.R., 
de toți participanții la Consfătuire. Pre
zența secretarului general a prilejuit o 
nouă și vibrantă manifestare de dragos
te și atașament fată de partid, față, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de fierbinte 
recunoștință pentru grija statornică ce o 
poartă dezvoltării agriculturii socialiste, 
ridicării continue a nivelului de viață al 
lucrătorilor de pe ogoare, a întregului 
nostru popor.

Ca și vizitele de lucru ale conducăto
rului partidului și statului în întreprinderi 
industriale, în unități agricole — prilej 
de amplu și fructuos dialog cu făuritorii 
de bunuri materiale, de analiză con-

cretă, la fața
complexe pe care le pune viața, reali
tățile construcției socialiste — și Con
sfătuirea de ieri a stat sub semnul 
aceleiași participări nemiilocite a oame
nilor muncii la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului. Și-a găsit încă o dată 
o expresie grăitoare stilul de muncă 
propriu secretarului general al partidului 
— de a se sfătui permanent cu poporul, 
de a asculta cuvîntul oamenilor despre 
succesele și preocupările lor jalonînd 
prin indicațiile sale prețioase noi direcții 
pentru ridicarea întregii activități la ni
velul marilor sarcini ale noului cincinal, 
pentru lichidarea lipsurilor și neajunsu
rilor, ca societatea noastră socialistă să 
pășească neabătut înainte pe drumul 
progresului său multilateral.

în aceeași atmosferă de lucru, de pu
ternic entuziasm, mărturie elocventă a 
democratismului orînduîrii noastre, a le
găturilor indisolubile dintre partid și po
por, se desfășoară în aceste zile în toate 
județele țării consfătuiri ale cadrelor de 
bază din agricultură și ale activului de 
partid, la care sînt prezenți membri ai 
Prezidiului Permanent, ai Comitetului 
Executiv al Comitetului Centrai.

Adînc grăitor pentru înalta responsa
bilitate patriotică a lucrătorilor din agri
cultura județului Ialomița, hotărîți să-și 
aducă aportul sporit de muncă și hărni
cie, la obținerea de noi succese, a fost 
cuvîntul participanților la Consfătuire,
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esiunea de examene studențești a debutat ieri într-un climat încărcat de emoții. în care se amestecau bucuria primelor note bune și regretele unei pregătiri sub ștacheta exigențelor universitare. Ne-am început raidul nostru de sesiune la Institutul politehnic din București. La facultatea de chimie, grupa 955 B, secția tehnologia compușilor macromoleculari, susține primul examen al ultimei sesiuni la disciplina : Economia industriei și întreprinderii chimice.Tovarășul conferențiar Horia Grigori u ne împărtășește cîteva impresii : „Este o grupă omogenă, cu o pregătire bună, vădind multă seriozitate". Privim catalogul de examen și ni se confirmă atributele grupei : numai note de la 8 în sus Ia toate secțiunile : frecvență, activitate la seminar, proiect, examen scris. După pronosticurile „scrisului" se profilează două note maxime în dreptul studenților Gheorghe Boncea și Anton Con- stantinescu. Dar problema a fost rezolvată bine de toți studenții. Cînd i-am părăsit fiecare se pregătea pentru răspunsul oral. Emoțiile nu păreau a se fi strecurat și în sala de examen. Firesc. După ce au trecut prin 8 sesiuni membrii grupei 955 B își cunosc la perfecție propriile

[XAMENE!

atît de bogat în substanță, atît de prețios 
prin încărcătura de idei, reflecting acea 
profundă transformare a oamenilor din 
Bărăgan pe care avea s-o sublinieze 
tovarășul Ceaușescu în cuvîntarea sa.

Președinți de cooperative agricole, bri
gadieri, mecanizatori, șefi de ferme, di
rectori de întreprinderi agricole de stat 
și stațiuni pentru mecanizarea agricultu
rii, ingineri agronomi, țărani cooperatori, 
pensionari, secretari ai Comitetelor co
munale de partid au dat o înaltă apre
ciere expunerii tovarășului Ceaușescu 
la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1970, subliniind importan
ța ei deosebită pentru mersul înainte al 
agriculturii noastre socialiste, pentru spo
rirea contribuției sale la dezvoltarea e- 
conomiei naționale. Ei au exprimat ade
ziunea unanimă a tuturor celor ce mun
cesc în agricultură față de întregul com
plex de măsuri elaborat de conducerea 
partidului, adresînd în numele zecilor de 
mii de țărani cooperatori, mecanizatori, 
lucrători din întreprinderile agricole de 
stat, cele mai vii mulțumiri tovarășului 
Ceausescu pentru neobosita sa preocu
pare de a găsi căile prin care agricul
tura să prospere, îneît viața oamenilor 
de la sate și a întregului popor să devi
nă tot mai îmbelșugată, mai înfloritoare.
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„Experiența
Borzești “

In policalificare
• TOTI OPERATORII CHIMIȘTI DE LA G.I.P. BORZEST! SÎNT SI LĂCĂTUȘI. • 1NCA UN CAR
NET DE CALIFICARE. • ÎN CINCINAL PRODUCȚIA SE VA DUBLA APROAPE ÎN ÎNTREGIME PE 
SEAMA PRODUCTIVITĂȚII. DE AICI, NECESITATEA POLICALIFICĂRII. • IARĂȘI DESPRE CADRUL 
ORGANIZATORIC. • CÎND VOM VORBI DESPRE PERFECTIONAREA POLICALIFICĂRII.

O sală mare plină de tablouri de comandă. De la două pupitre, doi tineri privesc atenți indicatoarele de pe tablouri, din cînd în cînd manevrează cite o manetă. Am intrat aici, la instalația monomer, de cîteva clipe și a- cum maistrul Aron Vodă, încearcă să ne argumenteze necesitatea planificării. Dar dialogul nostru e brusc întrerupt : pe un tablou se aprinde un bec

roșu, iar de undeva, nu știm de unde, un șuier lung se aude ca o chemare. „E o defecțiune la instalație, ne lămurește interlocutorul. Nu e nimic grav. Va fi remediată imediat". Intr-adevăr nu trece nici un minut și defecțiunea e înlăturată. Totul reintră în normal.— înainte nu era așa, ne declară Aron Vodă, șeful instalației. Pentru a înlătura o ase-
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Laminorul de șase țoii din Roman,

LINIILE DE

te de operatori. Și astfel funcționarea instalațiilor, în asemenea condiții, e mai bună, iar sarcinile de plan sînt îndeplinite mai ritmic, deoarece intervențiile în remedierea defecțiunilor au căpătat un plus de operativitate.— La început a fost mai dificil, ne declară tînărul operator Petru Grigoraș. Ni se explica cum să etanșăm, cum să garnisim un ventil, dar nu aveam deprinderile necesare. Acum însă, putem efectua toate reparațiile ușoare care cer doar promptitudine. Astfel lipsa lăcătușului de schimb nu se simte. Lăcătușul vine acum la noi doar în cadrul echipei de intervenție, în cazul unor defecțiuni mari și a căror remediere impune o cunoaștere dată a meseriei.Tot aici în sala de a instalației monomer drul Uzinei chimice, nim pe tînărul Mihai Asavei. El e considerat aici unul din o- peratorii cei mai buni. De ce ? Fiindcă eforturile sale au o eficiență deosebită. Dar, am spune noi, e firesc să fie așa. Mihai Asavei cunoaște bine trei meserii :A.M.C.-ist și lăcătuș.— Orice defecțiune ușoară a- părută în sectorul meu, ne declară tînărul Asavei, pot s-o remediez singur. De aceea nu mai risipesc timpul de lucru aștep- tînd lăcătușul sau electricianul, ci intervin prompt, eficace. Și se poate spune că de un an de zile, în toată instalația noastră, cei 48 de oneratori și-au îndeplinit mai bine sarcinile de producție fiindcă au intrat în posesia unei noi meserii, a unei meserii ajutătoare, care o completează pe prima în mod fericit și necesar.Tot aici, în sala de comandă a instalației monomer, maistrul Mihai Lupu aduce noi argumente în sprijinul ideii de policalificare : Tinerii operatori chimiști și-au însușit bine unele cunoștințe ale meseriei de lăcătuș, îneît acum pot efectua și operații dificile, cum ar fi

aprofun-comandă din caii întîl—
e operator chimist, eposibilități, potențialul bun de pregătire.La anul trei, climatul emoțional este mai accentuat. Grupa 936 B, aflată în plin examen este asistată, pe coridor, de colegii din an care își vor susține în zilele următoare primul dialog cu sesiunea. Georgeta Grecu a luat cea mai mare notă din grupă pînă la vizita noastră : 9. Tovarășul conferențiar Dan Pa- velescu este, în general, mulțumit de calitatea răspunsurilor, studenților, prosuri, analiza încă se repede, susțină totuși în nota finală o pondere însemnată o au notele la seminar», la lucrările de control, laborator, proiect, precum și calitatea frecvenței".Vasilica Ion, deși a luat nota9 la proiect și a răspuns bine Ia problema de examen, din cauza unor absențe a trebuit să se mulțumească. în final, cu nota 8. Acest fapt dovedește încă o dată nivelul ridicat al examinării ; cadrele didactice solicită, nu numai o bună pregătire din partea studenților, dar și o excelentă comportare profesională. Pînă acum nu am găsit nici un10 decît poate acela acordat sui- generis EXIGENȚEI.La Academia de studii economice am observat o mare animație la ușa unei săli de examen. Nu l-am deranjat pe profesorul examinator, tovarășul Silvestru Popovici, prodecan al Facultății de finanțe și ne-am mulțumit cu cîteva impresii din „off" — ..E foarte grea materia" (contabilitate). „Și tovarășul examinator este foarte exigent" — Concluzia : din 5 examinați, patru au căzut. Grupa 419 pare să fie dezorientată. „Fericitul" care a scăpat de acest „cui" nu vrea să se recomande. Numai nota 7, singura „de trecere" la primii 5 studenți ascultați îl poate nominaliza. In orice caz am asistat la o atmosferă încărcată de regretul absentelor, al pregătirii superficiale. S-ar putea ca viitorul examen să nu mai facă atîtea „victime", dar, pînă a- tunci, grupa 419 — Facultatea de finanțe, a făcut dovada încălcării unei reguli de aur a examenelor : „sesiunea se pregătește din prima zi de facultate".

CĂLIN STĂNCULESCU

VODĂ ARON — maistru : 
„Toți operatorii de la instala
ția monomer sînt calificați. 
Astfel se explică sporirea pro
ductivității muncii, a opera

tivității în intervenție".

PETRU GRIGORAȘ — ope
rator chimist: „Ca operator 
chimist pot lucra la toate 
cele 9 (nouă) locuri de mun
că. Ca lăcătuș, pot efectua 
orice operație de reparare 
mai ușoară, însă urgentă".Totuși cîteva repar să se strecoare în examenului : „Studenții pripesc, răspund foarte uneori chiar fără să-și suficient argumentele,
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Marginalii la Olim
piada tinerilor 
canizatori.
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menea defecțiune, era nevoie de intervenția lăcătușului de schimb. Pînă îl găseam pe a- cesta, pînă venea la locul accidentului, trecea timp prețios. Acum asemenea operații sînt executate imediat de operatorul chimist personal în respectivă. El e instruit lăcătuș.Așa aflăm că la grupul strial de petrochimie din zești de un an de zile, lăcătușul de întreținere pe schimburi nu mai figurează pe statul de funcțiuni. Operațiile pe care le efectuau aceștia au fost prelua-
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Pregătire pentru oral la grupa 955 B — Facultatea de chimie industrială
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Citiți 
în pag. 4:

nem
„CE FACI DUPĂ 
BACALAUREAT?"

• în sprijinul can- 
didaților la stu
denție

AZI DĂ CONSUL
TAȚII Academia 
de studii econo
mice

CADRELOR
de GRIGORE ARBORE

Instalația Melana 3 cu o 
capacitate de 10.000 tona 
pe an.

UZINA DE FIBRE SIN
TETICE SĂVINEȘTI 

Fabrica de drojdie fura
jeră cu o producție a- 
nuală de 2.600 tone.

ÎNTREPRINDEREA DE 
CELULOZA SI HÎR- 
TIE „RECONSTRUC
ȚIA" DIN PIATRA 
NEAMȚ

FORȚA
ALE CINCINALULUI
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• Posta paginii —
VIATA BATE LA
UȘĂ

Contemporan, prin vîrstă, cu o Românie aflată în plin 
proces de industrializare și urbanizare, noutățile pe pla
nul tehnicii îmi par firești. Zilele trecute, deschizînd o 
publicație de mare tiraj, am încercat un ușor sentiment 
de surprindere. In diferitele forme de învătămînt s-au 
aflat în anul 1970 aproape 4 milioane de tineri. Rapor
tat la numărul locuitorilor țării și la cel al populației 
active cifra pare fabuloasă. O rezervă' imensă și cloco
titoare de energie se află, așadar, pe băncile școlii, în- 
vățînd cum se construiesc avioane, automobile, strunguri 
perfecționate, învătînd mai ales să gîndească în ritm cu 
o epocă de formidabil avînt tehnologic și cultural. 
Ne-am deprins însă să privim viitorul prin prezent, să 
ne imaginăm ritmul de dezvoltare al societății noastre 
de acum înainte prin ceea ce înfăptuiește ea acum. Ci
frele care mi-au atras atenția în urmă cu cîteva zile 
sînt, pentru mine, punctele de reper. 186 de mii de ca
dre didactice în 1967 la catedră — 210000 în 1971. 
67 000 de absolvenți ai institutelor de învătămînt supe
rior în perioada 1961—1965; 117 000 în perioada 1966— 
1970. Mă opresc aici. Cifrele du o evidență a lor, grăi
toare. Am urmărit ani în șir curbele creșterii producției 
în diferite sectoare ale industriei. Cine vor fi însă reali
zatorii ridicării viitoarelor cote? O logică de fier gu
vernează drumul spre progres ol societății noastre și de 
aceea inteligenta umană este unul dintre principalii be
neficiari ai politicii Partidului nostru. Voi citi, desigur, 
în timp, cu același sentiment al obișnuinței despre „noi
le înfăptuiri în domeniul..." Se poate spune că Cincina
lul care a trecut și-a adus o contribuție însemnată la 
oricare din realizările viitorului. Tn urmă cu 30 de ani 
în România existau 17 studenți la 10 000 de locuitori. în 
anul socialist 1970 existau 75 de studenți pentru același 
număr de locuitori. Diferența e flagrantă. Ne-am obiș
nuit însă cu această diferență, și ni se pare firesc să 
ii vedem permanent roadele pe măsură ce se adîncește 
tot mai mult. Cele cîteva facultăți din 1938 au fost, în 
1966, 181 și acum sînt deja 195. O civilizație în plin 
avînt își educă necesarul de cadre pentru viitor.
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Cînd să ne punem întrebarea

CE FACI DUPĂ

■
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BACALAUREAT ?“
(așa 

re- 
mai 
ciți 

școli 
bine

Eleva X din Botoșani 
semnează rîndurile trimise 
dacției) ne scrie : „Nu ne 
dați statistici: cite fete și 
băieți au reușit în diferite 
ori facultăți, spuneți-ne maicătre ce profesii să ne îndreptăm noi, fetele, ca să ni se po
trivească 
reușită".

Pagina „Profesia ta" a făcut 
adesea acest lucru, iar statisticile 
le-au dat din dorința de a argu
menta că, într-adevăr există pro
fesii pentru fete și profesii pen
tru băieți, după cum există pro
fesii care se potrivesc și unora și 
altora. Cifrele demonstrau că, 
încă de la concursul de admitere, 
selecția se face și în acest sens. 
Deci, le-am oferit și ca un sem
nal. alăturînd profesiile accesibile 
fetelor, întovărășite de îndrumări 
din partea specialiștilor.

Revenim, nu numai pentru a-i 
răspunde „elevei X din Botoșani", 
care, poate a scăpat numerele 
d.e ziar ce i-ar fi fost de fo
los pentru propria orientare, ci 
și pentru că cititorul nostru — 
în cazul de față cititoarea — este 
mereu altul, schimbîndu-se anual 
promoțiile care ne pun întreba
rea : ce profesie și forme de în- vătămînt ne recomandați ?

Să discutăm deschis problema 
liceului — deci a orientării șco
lare dună absolvirea a opt clase. 
Obișnuit, familia, în cazul cînd 
are fete, consideră că pasul cel 
mai comod pe care îl poate face 
este să-și trimită fiica la liceu. 
I se pare drumul cel mai firesc 
pentru o fată și ori cit de mare 
este dificultatea concursului de 
admitere, își asumă riscurile fiind 
gata de orice sacrificiu. Nu in
tră în discuție calitățile intelec
tuale, aptitudinile, soliditatea pre
gătirii de pînă acum și, cu deo
sebire, nu intră în discuție, per
spectiva de după bacalaureat. 
Ținta de atins e cea imediată: 
intrarea în liceu.

Ne ferim de statistici, dar nu 
putem să nu reamintim că nu
mărul elevelor de liceu întrece

și să avem șanse de

cu mult pe cel al băieților, ra
portul nefiind echitabil, nu 
pentru liceu în sine, ci pentru 
treptele următoare de învățămînt. 
Liceul dă, prin menirea sa de 
școală de cultură generală, „ma
teria primă" institutelor de in- 
vățămînt superior. Or, școala su
perioară fiind racordată la nevoile 
contemporane ale societății noas
tre — care tinde spre o puter
nică industrializare — se dez
voltă mai cu seamă pe seama în
vățămîntului tehnic. O demon
strează și rețeaua de institute; 
avem 11 institute cu profil teh
nic, care

institute cu profil teh- 
dau ingineri arhi-

tecți, 14 institute de subingineri 
și 5 institute agronomice. Sigur, 
ele nu exclud absolventele de 
liceu, dar absorb, prin specificul 
profesiilor, absolvenți de liceu, cu precădere. Nu e o discriminare 
ci o realitate impusă de solici
tările profesiilor — mai grele, 
cerind forță fizică, adaptare la 
condiții de muncă nepotrivite 
structurii biologice și fizice a fe
meii.

Se 
sități 
xistă 
altul 
profesii ce pot și sint abordate 
de fete. Ponderea ramurilor ci
tate nu atinge însă nici 50 la 
sută în contextul învățămîntului 
superior și profesiile din interio
rul acestora sint abordate, intr-un procent însemnat, și de 
băieți. După cum se vede, ra
portul dintre cuprinderea fetelor

poate replica : sint univer- 
și institute pedagogice, e- 
un învățămînt economic și 
medical, iar acestea dau

in- su- 
perior continuă să fie inegal. A- 
proape identic, ba chiar cu o în
clinație în favoarea băieților, se 
prezintă și învățămîntul tehnic 
postliceal (observați — tehnic I) 
în cadrul căruia școlile cu profil 
sanitar sau de stenodactilografie 
— deci, către care se pot îndrepta fetele — reprezintă un 
procent redus.

Cu alte cuvinte, întrebarea 
„ce faci după bacalaureat" tre
buie pusă înaintea examenului de admitere în liceu. De părinți 
și de fete.

Să se înțeleagă exact. Nu e 
vorba de o inechitate ori de ba
riere artificiale ridicate în fața 
ambițiilor profesionale ale fete
lor. Invocăm luciditatea în mo
mentul cînd trebuie să hotărăști 
„ce faci mai departe", iar în a- 
ceastă hotărîre să fie incluse toate treptele necesare de par
curs pînă la locul de muncă în 
care îți vei exercite profesia. E 
cel mai simplu să te oprești la 
obiectivul imediat: „acum nu mă 
interesează decît reușita la ad
mitere în liceu". Dar cîte reușite ori nereușite urmează ? — pro
blema aceasta se pune încă foar
te rar.

Părinții, fetele pot să nu-și dea 
seama de toate implicațiile unei 
hotărîri nefondate. Dar școala 
generală, ca for științific, nu 
poate cămine pe post de arbitru 
imparțial. Trebuie să intervină. 
Deocamdată, intervențiile sale a- 
limentează avalanșa spre liceu, 
fără discemămînt. Tot ce între
prinde creează o adevărată psiho
ză pentru studii liceale. Are chiar 
ambiția de a trimite ciți mai 
mtilți dintre absolvenții săi pe 
băncile liceului, considerînd că 
aceasta este unica modalitate de 
a-și dovedi prestigiul.Spre ce domenii și-ar îndruma școala generală ventele ? — va fi tema 
din pagina următoare.

In liceu față de posibilitatea 
tegrării lor în învățămîntul

putea absol- 
mbricii

MARIETA VIDRAȘCU
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Fetele străbat traseul însușirii unor profesii specifice»
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ROȘU VALERICA — Vălenii de Munte — Prahova: Nu am nici o îndoială în ceea ce privește înclinația dumitale pentru munca de bibliotecară. Ea se poate realiza pe două căi: poți urma o facultate de filologie la universitate (chiar dacă secția respectivă s-a desființat, o licență de acest fel îți dă dreptul să lucrezi în marile biblioteci sau în bibliotecile școlare și să te ocupi de toate științele legate de carte) sau te poți prezenta la Școala de specializare postliceală pentru cultură și artă, secția bibliotecari, șos. Străulești nr. 1, sectorul 1 — București. Pentru această școală se dau examene la limba română (scris și oral), istoria României (oral).MIRCEA PĂȘCOI — jud. Bihor. Ca să-ți satisfac toate dorințele. nri-ar* trebui de vreo 4—5 ori mai mult spațiu decît cel la care am dreptul așa că mă voi mulțumi să-ți dau adresa Facultății de mecanică agricolă din București (Calea Griviței nr. 132) și din Timișoara (str. Remus nr. 15). Pe cea din iași nu ți-o pot da pentru simplul motiv să nu funcționează o astfel de facultate acolo. Examene de admitere se dau la matematică
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Pentru viitorii studenfi wi aspect de laborator.

ÎN SPRIJINUL CANDIDAȚILOR | 
LA STUDENȚIE î

AZI, DÂ CONSULTAȚII
Academia de studii

economice
Institutele de învățâmînt superior din București au luat ini

țiativa — începînd din primele zile ale lunii ianuarie — sâ or
ganizeze cursuri de pregătire pentru elevii claselor a Xll-a, 
care doresc să susțină concursul de admitere. Asigurate de 
prezența la catedră a celor mai valoroase cadre didactice 
ale facultăților unde sînt organizate, aceste cursuri au forme . 
și tematici diferite, în funcție de profilul institutului, fntrucît de 
aceste forme de pregătire nu pot beneficia direct și candi
dații din provincie, vom face loc în coloanele paginii „Profe
sia ta" programelor de pregătire. O dată cu primirea unor 
propuneri concrete din partea elevilor sau a liceelor, ne vom 
adresa, în acest sens, institutelor de învățâmînt superior. Pînă 
atunci, atenuînd eventualul handicap al elevilor din celelalte 
colțuri ale țării care nu beneficiază de un program organizat 
de pregătire pentru admitere, publicăm informații și tematica 
consultațiilor ce se dau la Academia de studii economice.

în legătură cu această acțiune, tovarășul profesor dr. Constantin Manolescu, prorector al Academiei precizează : 
„La Academia de studii eco
nomice examenele cele mai 
importante sint cele de econo
mie politică și matematică. De 
la 20 ianuarie, aproape 900 de 
elevi din ultima clasă de liceu 
participă miercurea — între 
orele 17 și 21 — în două serii, 
la expunerile și dezbaterile 
dedicate matematicii și econo
miei politice. Predarea este a- 
sigurată de cadre competente, 
cu o deosebită pregătire peda
gogică. Aceste ore de pregătire 
se bazează 
studiată în 
accentul în 
pe capitole 
fiecare disciplină și pe moda
litățile de rezolvare cit mai 
apropiate de calitatea unui 
viitor student. Țin să mențio
nez că aceste cursuri nu re
prezintă o cheie de intrare în 
facultate. O bună pregătire in-

numai pe materia 
liceu. Vom pune 

expunerea temelor 
mai dificile din

Viața bale la ușă

de SEN ALEXANDRU

(algebră, geometrie plană și în spațiu, trigonometrie, elemente de analiză matematică) scris și oral, fizică (mecanică, fizică moleculară și căldură, electricitate) scris. Dacă te descurci bine la toate aceste materii, celelalte întrebări nu-și mai au rostul.BLANARU ELENA — Salcia —jud. Brăila : Te poți pregăti pentru specialitatea „asistent de farmacie" la Școala postliceală sanitară din Galați, str. Mihai Bravu nr. 48. Examene se dau la chimie (scris și oral), botanică (oral).S. MARIA — jud. Bihor : Facultățile de chimie din cadrul universităților pregătesc profesori pentru licee, iar cele de chimie și fizică din cadrul institutelor pedagogice de 3 ani, profesori pentru școala generală. Secția care te interesează pentru studiile de subinginer, funcționează. într-adevăr, numai la Galați. Mi se pare cam departe de casă. In schimb, chiar în

județul dumitale, la Oradea, funcționează Institutul pedagogic de 3 ani (Calea Armatei roșii nr. 5) în cadrul căruia găsești și o secție de chimie-fizică. Te vei face totuși profesoară ?EUGEN I. — Arad: Mi-ai povestit multe lucruri interesante, dar ai uitat „numai" să-mi spui în ce clasă ești. în principiu, îndrumătorul prevede un liceu de specialitate de cinematografie, care ar corespunde dorințelor dumitale, dar nu se arată unde anume funcționează. Poate că ar fi bine să ceri lămuriri direct Ministerului învăță- mîntului. Nu știu dacă răspunsul meu o să-ți liniștească nerăbdarea dar în ceea ce mă privește, asta știu, asta scriu.DORIS BOGDAN — Baia Mare — Maramureș : Nu se prevede nimic despre ceea ce vă interesează. Singura soluție este să țineți legătura cu instituția respectivă. Dacă aflu ceva, vă voi comunica.

TĂCU CLINȚA — Huși, Vaslui : Desenul tehnic se poate învăța în multe școli de specializare postliceală, dar este necesară absolvirea liceului. Mă refer la școlile care pregătesc pro- iectanți.MASTAN IULIA — Roman — Neamț.- îmi este greu să-mi dau părerea. Cîtă vreme nu-ți cunosc desenele, pe ce mi-aș întemeia sfatul de a te îndrepta spre liceul de arte plastice ? Pe de altă parte, nimeni nu te împiedică să desenezi nici la liceul din Roman astfel. îneît dacă talentul devine Vizibil pentru toți, te vei putea prezenta, peste cîțiva ani, la Institutul de arte plastice. Sfatul meu ar fi să ceri părerea profesorului de desen. Dacă te va îndruma spre arte plastice, va ști să-i convingă și pe părinți. Are, oricum, mai multă autoritate decît mine în acest domeniu.D.P. — Videle — Ilfov: Din păcate, nu cunosc nici o specialitate în care literatura să se îmbine cu chimia. întrebarea a doua era indescifrabilă și nu am înțeles-o.

dividuală va rămine in conti
nuare suportul absolut necesar 
unui succes la examen. Salu
tăm inițiativa ziarului „Scîn- 
teia tineretului" de a publica 
în coloanele sale tematica a- 
cestor cursuri de pregătire, ca 
un sprijin necesar și ca un 
util element de orientare pen
tru candidații din provincie și 
profesorii lor"Cursurile de pregătire se desfășoară alternativ : o săp- tămînă expunerea unei teme, cealaltă săptămînă dezbateri, discuții sau seminar.Iată tematica acestor cursuri pentru ECONOMIE POLITICĂ : Capital și plusvaloare (20 ianuarie) ; Repartiția plusvalorii între diferitele grupuri de capitaliști (3 februarie) ; Reproducția capitalului social (17 februarie) ; Dominația monopolurilor esența economică a capitalismului (3 martie) ; Capitalismul monopolist de stat (17 martie) ; Baza tehnico- materială a sociali,smului. Industrializarea socialistă. Productivitatea muncii (31 martie) ; Gestiunea economică proprie. Fondurile întreprinderii socialiste. Prețul de cost. (14 aprilie) ; Producția de mărfuri și legea valorii în socialism. Repartiția după muncă (28 aprilie) ; Reproducția socialistă. Colaborarea economică internațională (12 mai).La aceleași date vor avea loc următoarele nouă prelegeri de matematică : 1) Mulțimi. Radicali. Ecuații și sisteme de gradul 1 și gradul 2. Funcția de gradul 1 și funcția de gradul 2, Grafice, 2) Metoda inducției complete. Analiza combinatorie. Binomul lui Newton. Funcția exponențială și funcția logaritmică- Ecuații exponențiale și ecuații logarit- mice. 3) Determinanți. Matrici. Sisteme liniare. 4) Polinoame. Ecuații cu coeficienți complecși. Ecuații cu coeficienți reali. Rezolvarea numerică a ecuațiilor cu coeficienți reali.5) Structuri algebrice. Legi de compoziție. Grup. Inel. Corp.6) Funcții trigonometrice. Formule fundamentale. Identități și ecuații trigonometrice. 7) Numerele complexe sub formă trigonometrică. ADlicațiile trigonometrici. Rezolvarea triun- ghiurilor 8) Elemente de analiză matematică. Mulțimi și funcții. Șiruri de numere reale. Simbolurile 4- oo și — co Funcții elementare. Limite de funcții. Funcții continue. 9) Derivate. Proprietăți generale ■ale funcțiilor derivabile. Studiul variației funcțiilor.

FINALAFINALA,
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CU MINUTCU MINUT
Startul în faza terminus a celei mai cuprinzătoare acțiuni profesionale pentru tinerii mecanizatori — olimpiada — s-a dat sîmbătă după-amiază în halele Centrului de instruire a cadrelor tehnice și economice din I.M.A. și S.M.A. de la Ștefănești, unde cei 39 de concurenți, au pornit în tradiționala și pasionanta dispută pentru cîștigarea prețiosului trofeu : tractorul de aur. Mîini tinere, dar sigure, mîinile celor care reprezintă impresionantul detașament al mecanizatorilor — peste 130 000 — au condus către rezolvare dificilele teme Înscrise pe biletele de concurs, au făcut dovada unei înalte pregătiri profesionale — sinteză a eforturilor depuse de-a lungul unui an Întreg In cîmp, În legumicultură, în zootehnie, oriunde a pătruns acest esențial atribut al agriculturii moderne — mecanizarea. în timp record au pus la punct defecțiunile didactice provocate celor 40 de ansamble sau subansamble ale tractoarelor și mașinilor agricole : prin cunoștințele profesionale solid doblndite punînd in dificultate juriul atunci cînd a avut de ales pe cei zece participant! la proba orală. După B ore, au nutut fi completate cele 10 spații ale graficului de la proba orală. Media 9 abia a dat dreptul concurentilor la... baraj. Sutimile de punct au fost determinante.Proba orală, a început duminică la prînz. Prima serie de Întrebări, primele emoții. Reprezentantul Gorjului bîlbîie răspunsul la întrebarea „Tipuri de adăpători în halele de păsări" și juriul indică primul ,.zero“ la rubrica punctaj. Același gust a- mar, al punctajului zero, îl vor încerca și reprezentanții județelor Vrancea, Olt, Caras-Severin. Doar două note de 10 : Vasile Radu de la S.M.A. Măgura, județul Buzău, și Constantin Ivan de la Drăgășani. Concursul este lasă abia la început.O dată cu seria a doua de !n- trebări dificultatea crește. Gor- jul, Constanta. Vilcea, Oltul și Caras-Severin obțin nota 10 pentru răspunsurile date. Ivan Constantin conduce cu punctaj maxim. Firesc, la întrebările ..contra—emoție" adresate de Ion B Mustață, mărturisești - că visul săli: apte să a.jungji i^giapr me- caWc; în vară va absolvi liceul, ’ iar in toamnă se va prezenta la examenul de admitere. îi plaa motoarele 1Și iată seria a treia de întrebări. Cineva remarcă — e seria decisivă. Și se pare că așa a fost. Constantin Ivan — bate pasul pe loc întrucît juriul îi a- preciază răspunsul cu zero puncte. Vasile Roștfa de la S.M.A. Independenta Constanța, este notat din nou cu 10 și preia conducerea : 175 puncte. Locurile următoare sint împărțite intre Radu Vasile de Ia Buzău, Ion Vînătoru, de la S.M.A. Titu și Dumitru Stan de la Tîrgu-Jiu. Dintre aceștia va fi desemnat cîștigătorul. „Care sint cele mai frecvente defecțiuni la chiula- să ?“ — este întrebarea adresată liderului. Ezită, și juriul îi a- cordă nota 6. Pierde teren. Mai ales că răspunsul gorjanulul Dumitru Stan, al dimbovițeanu- lui Ion Vînătoru și al buzoianu- lui Vasile Radu au fost apre-

ciate cu note mai bune. Juriul anunță clasamentul după patru serii de întrebări : Vasile Radu — 225 puncte, Vasile Roșea — 223 puncte, Dumitru Stan — 210 și Ion Vînătoru — 209 puncte.

i VASII.E RADU 
— locul I —

DUMITRU STAN 
— locul III —

VASILE ROȘCA 
— locul II

Ceilalți nu mai contează în lupta pentru cîștigarea trofeului.Și acum, ultima serie de întrebări. Sala așteaptă cu maximă emoție răspunsul lui Dumitru Stan la întrebarea decisivă : Care sini cauzele care provoacă neuniformizarea distribuției ia semănătoarea SU 29 ? Un răspuns bun și juriul acordă nota

tinerilor
| mecanizatori
9. Urmează Vasile Roșea. Cum trebuie să fie terenul ce urmează a fi plantat cu răsaduri folo- sindu-sc mașina ? Răspuns incomplet. apreciat cu nota 8. Microfonul se află în mina lui Ion Vînătoru. Răspunsul său la întrebarea : Cînd se aprinde becul roșu la bordul tractorului ” ' . ‘ Notape măsură : 8. Ultimul candidați! Ia unul din fruntașe, Vasile Radu

la11-600 ? este incomplet, primită, " - - -dintre locurileopune un răspuns ’sigur între-■ bării : Caracteristicile tractorului 40 C.P. Nota acordată ; 10. Și astfel, cunoaștem cîștigătorul Tractorului de aur, atribuit la cea de a treia ediție a Olimpiadei tinerilor mecanizatori. Numele lui : VASILE RADU de la S.M.A. Măgura, județul Buzău. Cîteva date biografice : a terminat școala profesională în 1963 și tot de atunci lucrează la cooperativa aricolă din Vernești. în fiecare dintre acești ani a fost confirmat fruntaș în producție. La colecția de „Steluțe roșii" a- daugă acum „Tractorul de aur". 11 merită !
*Cu prilejul fazei finale a \ olimpiadei a avut loc și Consfătuirea pe țară a tinerilor mecanizatori. Așa cum sublinia, de altfel, tovarășul Iosif Walter, secretar al C.C. al U.T.C., consfătuirea a constituit un bun prilej de trecere în revistă a activității de ‘un an, participanții au făcut interesante propuneri de organizare și desfășurare a altor acțiuni menite să contribuie la materializarea planului complex de măsuri privind perfecționarea activității unităților pentru mecanizarea agriculturii. Numeroșii vorbitori au punctat cu claritate și competență sarcinile ce revin organizațiilor U.T.C. în cadrul S.M.A. și al sectoarelor mecanice ale întreprinderilor agricole de stat, în sensul mobilizării celor peste 60 000 tineri mecanizatori, la executarea exemplață a lucrărilor agricole,- al .. esțplohS-irii raționale a tractoarelor și‘ celorlalte mașini și utilaje, a exercitării rolului conferit de coordonator al muncii iți sectoarele mecanice ale cooperativelor de producție. S-a apreciat, cu acest prilej, că inițiativa „Secția de mecanizare cu cele mai bune rezultate" al cărei bilanț s-a comunicat, s-a impus ca una din acțiunile de mare eficiență inițiate și urmărite de către organizațiile U.T.C. Permanentizarea și generalizarea a- cestei acțiuni în 1971 a fost recomandată, iar experiența tinerilor de la secția Negru-Vodă, ciștigătorii fanionului de fruntaș pe țară în 1970, s-a prezentat in amănunt. Așadar, noua competiție profesională a fost declanșată. E un angajament de muncă formulat de către mecanizatorii tineri ai țării in cinstea semicentenarului Partidului Comunist Homân și al celui de al IX-lea Congres al U.T.C.
GH. FECIORU

[tinemu
UN ITALIAN ÎN AMERICA : 

rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Patria (orele 9; 11.30; 
14; 16.30: 19; 21,15).
, ULTIMUL SAMURAI : rulează 

: 11; 13,30;
BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 

C-e.ntfai (orele 8,30; 11;
Băieți’BUNI,' BĂIEȚI RAI :

la Capitol (orele 8,30; 
16; 18,30; 21).

BĂTĂLIA PENTRU
13,30:16; 18.SoTm).'

BĂIEȚI BUNI, E. 
rulează la Luceafăryl (orele 8.45; 

................... .................... . 21), 
14: 16;

10,45; 12,45; 14,45; 16,45; îș'-'
București (orele 8: 10; 12; ' 
18; 20; 22).

OCHI AGERI : rujează la 
na (orele 19,30: 21).

POVEȘTILE PITICULUI
BO : rulează la Timpuri 
rele 9,15—17,15 în continuare); Vi-

Lumi-

... ... „--„Ț BIM--
rulează^ la Timpuri Noi (o-

tan (ora 15,30).
SALOMEEA; 12 SECOLE DE 

ARTA ÎN SLOVACIA ; rulează la 
Timpuri Noi (orele 12); DIAVO
LUL IN BISERICA (orele 19; 
20,45).

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulea
ză la Buzești (ora 18,15).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Buzești (ora 15.30).

„Z“ : rulează 
16,30; 13; 20.15).

B. D. INTRĂ 
lează la Lira 
20,15), Ciulești 
20,30).

AMINTIRI

la Rahova (orele

ÎN ACȚIUNE : ru- 
(orele 15.30; 
(orele 15.30;

18;
18;

---------- BUCUREȘTENE : 
rulează la Vitgn (orele 18: 20,15). 

CINCI PENTRU INFERN ; ru
lează la Festival (orele 8.30; 11;
13,30; 16; 18.30; 21). Feroviar (ore
le 9; 11,15; 13,30: 16: 18,30; 20,45), 
Excelsior (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45).

CINTECELE MARII : rulează la 
Favorit (orele 9,15; 11 30; 13,45: 16; 
18,15; 20.30). Victoria (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18.30; 20.45), Modern (o- 
rele 9: 11,15; 13.30- 16; 18.15: 20.20).

VAGABONDUL rulează la Fla
căra (orele 9- 12.30 16: 19.30), Lu
mina (orele 9; 12,30: 16,15), Volga 
(orele 9,15; 12.30: 16; 19 30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Grlvița (orele 9; 11; 13; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), fia-

mura (orele 9; 11,15;
18,15; 20,30).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
Ia Bucegi (orele 10; 16: 18.15;
20.30) ; Floreasca (orele 15,30; 18-
20.30) .

DEPARTE I
LANTUITA- 
(orele 16; 19,15).

STRĂINII • rulează
(orele 15,30: 17,45; 20).

ȘARADA : rulează 
rele 8.30—20 45 în . ..........
Miorița (orele 9; 11,15, 13,30; 10 1K. on <in» -r-,____ , . . ’

DE LUMEA DEZ- 
rulează la Unirea

la înfrățirea

la Dacia (o- 
continuare), 

.,T —. — ie;
18,15; 20.30), Progresul (orele 15.30;
18- 20.15).

ȘOIMII : rulează la Drumul Să
rii (ora 20).

IN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30; 17,45).

OROLOGIUL KREMLINULUI : 
rulează la Viitorul (ora 20,15).

PETRECEREA : rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30), Tomis (orele 9; 11; 
13.15; 16; 18,15; 20 30).

RĂZBUNAREA SFINTULUI ru
lează la Moșilor (orele 15.30; 17,45; 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Munca (orele 16: 
18; 20).

VARA DE ALTADATA : rulea
ză la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Ferentari (orele 15.30: 17,45-, 20).

CADAVRUL VIU ; rulează 
Pacea (orele 16; 19).

ADIO, PRIETENI ■ rulează 
Crîngași (orele 16; 18; 20).

CĂPITANUL FLORIAN • 
lează la Cosmos (orele 15,30; 
20.15).

ROMANȚA DE ZĂPADĂ : 
lează la Cinemateca Union 
9). REVISTA VISURILOR 
IOjSO; 12.30: 14.30).

TRULA PIERDUTĂ (ora 2ih

POLO — ora 19,30; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : HEIDELBERGUL DE
ALTADATA — ora 20; (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICA DE VIRGI
NIA WOOLF 7 _ ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu); METEORUL - ora 
20; (Sala Studio) PURICELE IN 
URECHE — ora 20; Teatrul ,.C. 
Tănase" (Sala Savoy). LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — 'ora 19,30; 
(Calea Victoriei) ■ SONATUL LU
NII — ora 19.30- Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : CIND LUNA E ALBASTRĂ
— ora 20: Teatrul „Ion Creangă" : 
ROATA MORII — ora 9,30; Tea
trul Evreiesc de Stat : SEARA 
DE FOLCLOR EVREIESC - ora 
18; Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei): MIUL COBIUL — ora
17; (Str. Academiei) : AMNARUL
— ora 17; Teatrul „Ion Vasiles- 
OU" ; FETELE DIDINEI — ora 
19,30.
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Opera Română : RAPSODIILE 
ROMANE — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă: SECRETUL LUI MARCO

• 10,00—11,00 Teleșcoală • 18,00 
Ateneu — emisiune de actualitate 
muzicală a 18,30 Steaua polară — 
Cabinet TV. de orientare profe
sională. Emisiunea prezintă profe
siunea de operator chimist a 19,15 
Cincinalul 1966—1970 în cifre și 
imagini a 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cel mici « 19.30 Te
lejurnalul de seară a 20,00 Româ
nia ’71. Azi — fudetu) Caraș-Se- 
verin a 20,30 Seară de teatru ; 
..Minunata pantofăreasă” de F. 
Garda Lorca « 21,25 Suplimen
tar... astă seară » 21.45 Festival 
pe gheată — înregistrare de Ia 
Insei (R.F.G. a 22,35 Telejurnalul 
de noapte.
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CHIPUL NOU
AL PATRIEI i n

1970

CINCINALUL Șl TINERETUL lN

JUDEȚUL NEOM]
Pentru istoria prezentă a județului Neamț, anii cincinalului 

au însemnat o spectaculoasă infuzie de tinerețe și noutate. 
Patrimoniului material și spiritual al acestui străvechi teritoriu, 
depozitar de glorioase tradiții ale poporului nostru, cincina
lul i-a adăugat noi valori, trepte sigure pe drumul progresului 
și civilizației. Nota dominantă a acestei trepidante ascensiuni 
a format-o accentuarea caracterului industrial al județului, prin 
punerea în funcțiune a noi obiective industriale, prin dezvol
tarea amplă a capacităților productive existente, a întregii vieți 
economice, sociale și culturale.

Față de 1965, în 1970 producția industrială globală prezintă 
o creștere de 72 la sută, planul pe întregul cincinal fiind reali
zat cu 66 zile mai devreme, ceea ce echivalează cu o produc
ție suplimentară în valoare de 1,200 miliarde lei.

Succesele de prestigiu consemnate în bilanțul cincinalului 
califică și mai pregnant locul însemnat ce revine județului 
Neamț în contextul efortului creator al întregii țări, efort mar
cat de o dinamicitate și complexitate fără precedent.

UN INDICATOR AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE

■ 15000 CADRE CU ÎNALTĂ CALIFICARE
activau în acest județ la sfîrșitul anului 1970, cu preponderență în industriile și capacitățile de producție nou create în 
cursul cincinalului.

PROMOȚIILE DE ABSOLVENȚI DIN ANII 1966—1970 AU FĂCUT CA
NEAMȚ SĂ CREASCĂ, FAȚĂ DE CINCINALUL ANTERIOR, ASTFEL :

NUMĂRUL SPECIALIȘTILOR DIN JUDEȚUL

INGINERI SI 
TEHNICIENI 
CU 12,6%

PERSONAL DE 
SPECIALITATE

CU 26%

DISPECERATUL 
ENERGETIC DIN 
PIATRA NEAMȚ, 

unul din noile obiec
tive înscrise pe harta 
economică a județu
lui. Înzestrat cu apa
ratură de înaltă teh
nicitate, el a dirijat 
spre magistralele ță
rii cele 4,6 MILIOA
NE KWH DE ENER
GIE ELECTRICĂ, pro
duse în județ în anii 
cincinalului. Ceea ce 
înseamnă : de DOUĂ 
ORI MAI MULT DE- 
CÎT PRODUCȚIA A- 
NULUI 1966.

5000 DE
TINERI

au Hobîndit titlul de salariat în acest cincinal. 
Prin intrarea în producție a acestui detașament 
numărul salariatilor județului a crescut la pes
te 90.000.

Pentru tinerii muncitori au fost construite îrt 
cei cinci ani încă 3 cămine cu 150 de locuri.

■ 53185000 LEI ALOCAȚI PENTRU INVAȚAMINT

Școala generală din Zăneștl.

«

• Peste

Liceul de chimie din Piatra Neamț

I

• Din fondurile alocate pentru învățămînt au fost construite în această 

NOI de cultură generală, cu peste 370 DE SĂLI DE CLASĂ.

• 33 DE LABORATOARE bogat dotate cu material didactic și aparatură modernă.

perioada 44 DE ȘCOLI
PENTRU CULTURĂ

• Numărul ti
nerilor cuprinși în 
școli a crescut în 
cinci ani cu peste 
8 000 din care nu
mai în școala ge
nerală 6 400. In 
1970, din cinci lo
cuitori ai județului 
unul era elev.

elevilor 
fiind în 
aproape 

mare de-

• S-au con
struit 2 noi inter
nate și 3 cantine, 
numărul 
interni 
1970 cu 
600 mai
cît în 1966, iar al 
celor care servesc 
masa la cantinele 
școlare cu peste 
850 mai mare în 
raport cu același 
an.

4E UNITĂTI
L1 □ ȘCOLARE

UNITÂTI^ 

ȘCOLARE » .

ELEVI

[1966

• ÎN JUDEȚ AU 

FOST ÎNFIINȚATE ÎN 

CURSUL CINCINA

LULUI 2 ȘCOLI DE 

SPECIALIZARE POST- 

LICEALĂ. LA RO

MAN, CU PROFIL 

SANITAR Șl LA PIA

TRA NEAMȚ CU 

PROFIL FORESTIER.

• NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN JUDEȚ A CRESCUT DE LA

4 240 ÎN 1966, LA 5 100 ÎN 1 970.

• ÎN ANUL 1969 A LUAT FIINȚĂ ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ UN

INSTITUT PEDAGOGIC PENTRU PREGĂTIREA ÎNVĂȚĂTORILOR. ÎN AL

DOILEA AN DE ACTIVITATE NUMĂRUL CURSANȚILOR A FOST DE 112.

Productivitatea muncii, 
cărei dinamică o ilustrează 
graficul de mai sus, repre
zintă, după cum se știe, un 
indicator esențial al progre
sului, al creșterii calitative. 
La obținerea acestei însem
nate creșteri o contribuție 
importantă a avut-o și efor
tul de ridicare continuă a 
nivelului de pregătire al 
muncitorilor, al tuturor ca
drelor din economia jude
țului. Efort de care tinerii 
au beneficiat din plin.

2 000 tineri

iși fac ucenicia

la locul

de munca,

iar alfi 1500

urmeazâ

cursuri serale

■ 18 404 000 LEI
Din aceste fonduri alocate de stat 

au fost construite în anii 1966-1970 
2 noi case de cultură cu 800 de 
locuri în orașele Roman și 
Tg. Neamț. Au mai fost construite 
în acești ani în satele județului 9 
cămine culturale ale căror săli de 
spectacole însumează peste 2 250 
de locuri.

Importante subvenții din partea 
statului a primit în această perioa
dă Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț. Cele 41 de premiere, din
tre care 28 din dramaturgia națio
nală au fost vizionate de peste 
540 000 de spectatori. Numărul 
spectacolelor prezentate : 1 744.

Casa de cultură din Tg. Neamț

Accelerarea, în anii 
cincinalului, a ritmului de 
dezvoltare economică a 
atras în cîmpul muncii 
productive un număr cres- 
cînd de tineri. Expresia 
convingătoare a dimen
siunilor ample pe care 
cincinalul le-a conferit a- 
cestui fenomen se remar
că în toate marile uni
tăți economice ale jude
țului. La platforma chi
mică Săvinești, unde as
tăzi, din cei 7000 de sa- 
lariați, 5 000 sînt tineri; 
la noua instalație me- 
lana 3 de la Uzina de 
fibre sintetice Săvinești, 
deservită integral de ti
neri ; la laminorul de 
6 țoii de la Uzina de 
țevi din Roman. Și ele 
sînt doar cele mai repre
zentative exemple. Acest 
proces a necesitat firesc 
și o creștere corespunză
toare a nivelului pregă
tirii profesionale, a lăr
girii orizontului lor de cu
noștințe. în acest cadru, 
s-a dezvoltat nu numai 
rețeaua de învățămînt 
tehnic și de specialitate 
(circa 7 500 de cursanți), 
dar a crescut, în între
prinderile industriale, ci
fra cursurilor de califi
care pe locul de muncă și 
de perfecționare a califi
cării.

S GHEORGHE GRIGORE < 
< * prim secretar J ►
<, al Comitetului județean < * 
J ► Neamț al U.T.C. < j

1
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Consfătuirea de lucru a cadrelor de bază din agricultură

a activului de partid din județul Ialomița I

(Urmare din pag. 1)
Cu îndreptățită mîndrie, vorbitorii au 

înfățișat tabloul marilor prefaceri din 
anii socialismului, rezultat al sprijinului 
permanent primit din partea partidului 
și statului, al muncii însuflețite a țărănimii, 
a tuturor celor ce fac tot mai roditoare 
ogoarele Bărăganului. Cu puterea de con
vingere a faptelor, a cifrelor, partici- 
panții la Consfătuire au demonstrat că, 
o dată cu creșterea an de an a produc
ției animale si vegetale, au sporit veni
turile oamenilor, iar satele ialomițene, 
ca de altfel satele din întreaga patrie, 
și-au schimbat înfățișarea. Trăsătura do
minantă a lucrărilor Consfătuirii, a con
stituit-o analiza multilaterală bazată pe o 
bogată experiență, pe realități, a muncii 
din toate sectoarele agriculturii județului. 
Ca adevărati gospodari, ca oameni care 
își pun la inimă bunul mers al treburilor, 
cei ce au luat cuvîntul, au arătat că recen

tele hotărîri a<le conducerii partidului au 
stimulat și mai mult inițiativa creatoare 
a celor de pe ogoare, declanșînd entu
ziasmul și hotărîrea lor de a face totul 
pentru transpunerea în viață a com
plexului de măsuri elaborat de partid. 
In acest spirit, de la tribuna Consfătuirii' 
s-au făcut auzite propuneri valoroase 
menite să conducă la valorificarea mai 
deplină a mijloacelor și resurselor de 
creștere a producției vegetale și animale 
pe care le oferă Bărăganul ; au fost ex
primate angajamente solemne nu numai 
de a realiza exemplar sarcinile planului 
pe anul 1971 ci și de a le depăși prin 
producții suplimentare, prin mai buna or
ganizare a muncii.

Totodată, vorbitorii au conferit lucră
rilor un spirit combativ, îmbinînd recu
noașterea deschisă a propriilor lipsuri 
cu critica judicioasă la adresa muncii 
ministerului de resort, a altor foruri cen-

. trale legate nemijlocit, prin activitatea 
lor, de problemele agriculturii co și la 
adresa organelor locale.

în încheierea lucrărilor Consfătuirii, 
primit cu vii și puternice ovații, care nu 
contenesc minute în șir, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cuvîntarea 
amplă, atotcuprinzătoare a secretarului 
general, care deschide noi orizonturi, noi 
perspective muncii din agricultură, a fost 
urmărită cu cel mai viu interes de toți 
participanții, fiind subliniată în repetate 
rînduri cu îndelungi aplauze.

La sfîrșit, sutele de participant acla
mă, scandează numele partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu. Este o at
mosferă de puternic entuziasm, vibrantă 
expresie a unității de monolit dintre 
partid și popor, a adeziunii ferme a oa
menilor muncii la politica internă și ex
ternă, marxist-leninistă a Partidului Co
munist Român.

Participarea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, la lucrările acestei consfătuiri, a spus tovarășul VASILE MA
KIN, prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., vizitele repetate pe care le-ați făcut în județul nostru reprezintă pentru noi un ajutor concret Și, în a- celași timp, un îndemn de a munci mai mult și mai bine pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului și statului nostru. Aș dori să relev faptul că măsurile stabilite de conducerea partidului au fost primite de cooperatori, de toți aceia care lucrează în agricultură cu un interes deosebit, dînd o înaltă apreciere eforturilor conducerii partidului, ale dumneavoastră personal, tovarășe Ceaușescu, de a stabili căile prin care agricultura să aducă o contribuție tot mai substanțială la înflorirea patriei noastre socialiste.După ce a arătat ea în județ au fost constituite 24 de stațiuni de mecanizare a agriculturii, în fruntea cărora se află cadre competente, capabile și hotărî- te să dea viață sarcinilor deosebite pe care le au, vorbitorul a spus că mai sînt multe de făcut pentru integrarea secțiilor de mecanizare în viața cooperativelor. In județ au fost constituite 24 de consilii intercooperatiste, care și-au stabilit programul de lucru privind cooperarea, profilarea activității de producție.Ne vom strădui ca aplicînd indicațiile pe care dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, ni le-ați dat în cursul recentei vizite în unitățile noastre agricole să ajutăm aceste organisme să justifice într-un timp scurt scopul pentru care au fost create. Deosebita satisfacție cu care au fost primite de cooperatori măsurile stabilite de conducerea partidului șe concretizează în faptul că din cele 28 cooperative agricole care au ținut pînă în prezent adunările generale, 26 au hotărît să aplice acordul global Jn toate sectoarele de activitate cu plata muncii în bani. Vom sprijini dezvoltarea activității sectoarelor anexe prin care să asigurăm permanent de lucru unui număr cît mai mare de cooperatori. Dat fiind rolul și importanța asociațiilor intercooperatiste, anul acesta, celor 12 asociații constituite li se vor adăuga alte 9. Sînt încheiate lucrările' ca pe luna ianuarie să se plă- • tească celor 34 904 pensionari pensiile majorate. Volumul pensiilor pe luna ianuarie a acestui an este de peste 5 milioane de lei, cu două milioane și jumătate de lei mai mult decît în aceeași lună a anului ti’ ©CUitPutem afirma cu certitudine că prin măsurile luate în fiecare unitate există condiții ca aceste sarcini să fie substanțial depășite. Vom a- corda însă o atenție deosebită pregătirii producției de legume, îndeosebi a celor timpurii. în același timp, vom acționa cu perseverență pentru dezvoltarea zootehniei. Pe baza indicațiilor dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, am orientat organele agricole locale, conducerile cooperativelor agricole de producție să-și concentreze eforturile spre asigurarea efectivelor matcă în special la scroafe, ameliorarea raselor la toate, speciile de animale. Considerăm că o contribuție importantă la dezvoltarea sectorului zootehnic va aduce faptul că prin asocierea cooperativelor agricole de producție din județ s-a terminat construcția unui complex de îngrășarea mieilor, cu o capacitate de 70 000 de capete, a început construcția a patru complexe de îngrășarea porcilor, de 30 000 capete fiecare, urmînd ca pînă la sfîr- șitul anului 1973 să intre în producție 7 complexe de acest fel.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că lucrările consfătuirii vor da posibilitatea stabilirii măsurilor ce se impun a fi luate în continuare pentru ca județul Ialomița să-și sporească aportul la dezvoltarea economiei naționale.Președintele C.A.P. din comuna Dor Mărunt, CONSTAN

TIN POPA, a relevat însem- tatea măsurilor indicate recent de conducerea partidului pentru mai buna organizare a a- griculturii, în vederea sporirii producției și a îmbunătățirii sistemului de retribuție, și a subliniat importanța prețioaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei în județul Ialomița. Apoi, prezentînd felul în care s-a trecut la aplicarea în practică a acestor măsuri, în cooperativa pe care o conduce, vorbitorul a arătat printre altele :Am organizat patru ferme zootehnice, două ferme vegetale și patru brigăzi de lucru. La început am avut unele greutăți, însă pe măsură ce cooperatorii se lămureau de avantajele măsurilor preconizate am reușit să organizăm munca. Pentru anul care urmează, plecînd de la faptul că sîntem organizați mai bine, că indicațiile pe care le-am primit ne sînt de un real folos, ne angajăm în fața dumneavoastră, tovarășe secretar general, ca să sporim producția de la 4 600 kg porumb boabe la hectar cît avem în plan, da peste 5 000 kg, iar la grîu cu peste 400 kg la hectar, și să vindem statului, peste plan, produse în valoare de circa 2,5 milioane lei.Cooperativa noastră — a arătat în continuare vorbitorul — face parte dintr-o asociație intercooperatistă. în cadrul acesteia, printre altele, ne-am angajat să participăm la amenajarea unui eleșteu pentru creșterea puietului de pește și la amenajarea a 5 hectare teren pentru a produce răchită din care să confecționăm coșuri și alte produse. De asemenea, în cadrul consiliului intercooperatist, ne-am propus să participăm la amenajarea unei sere, cu o suprafață de 1 hectar în satul Lehliu.în ouvîntul său TOMA DI- 
MACHE, de 18 ani președinte al Cooperativei agricole de producție din comuna Fă- căeni, s-a referit la unele probleme legate de noul sistem de organizare, planificare, conducere și retribuire a muncii în C.A.P. Este adevărat — a spus vorbitorul — că în ultimii 2—3 ani noi am întîmpinat unele greutăți în atragerea oamenilor la efectuarea lucrărilor agricole. După aplicarea măsurilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de la 23 noiembrie, document de mare însemnătate, lucrurile s-au schimbat. Oamenii, au început să înțeleagă condițiile deosebite ce le sînt create pentru sporirea continuă a veniturilor și creșterea bunăstării lor. Acum, ei vin la cooperativă și cer să lucreze. Unii dintre cooperatori au început să alcătuiască grupe mai mici în cad.rul echipelor, să se unească pentru a primi suprafețe de teren pe care să le muncească în acord global.în continuare, președintele cooperativei din Făcăeni s-a referit la unele probleme ridicate de cooperatori în legătură cu sistemul de organizare și retribuire a muncii, de modul de sprijinire a familiilor cu mai mulți copii minori. De asemenea, s-a ocupat de activitatea consiliului intercoo- peratist, recent constituit între cooperativele agricole Făcăeni, Progresul și Vlă- deni, arătînd că pentru început, s-a format o asociație pentru cultivarea în comune a unei suprafețe cu 300 de hectare cu orez și că în planul de producție și financiar și-au propus să reducă cheltuielile de investiții.în cuvîntul său, tovarășul 
GHEORGHE GHIȚĂ, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Munte- ni-Buzău, a subliniat că această ședință de lucru Ia care participă conducerea superioară de partid constituie o nouă și grăitoare dovadă a atenției pe oare partidul o acordă dezvoltării agriculturii noastre socialiste. Prețioasele indicații pe care ni le-ați dat, tovarășe Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite făcute de dumneavoastră în cooperativa noastră au fost însușite de toți cooperatorii- care sînt ho- tărîți să le' transpună în practică pentru creșterea producției și implicit sporirea veni

turilor în interesul cooperatorilor, al întregii economii naționale, al întregului popor. în legătură cu îmbunătățirea lucrărilor la unele culturi, larg răspîndite în Bărăgan, vorbitorul a subliniat că este necesar să se fabrice mașini mai bune pentru recoltarea orezului din lan și treierarea sa în cele mai bune condiții.Tot pentru orezării este nevoie de tractoare cu care să se poată ara la cel puțin 25 cm adîncime. De asemenea, la noua combină cerealieră C-12 fabricată la Uzina „Semănă- toarea“, care este o mașină minunată, ar trebui un dispozitiv special care să adune și să baloteze cocenii de porumb.Agricultura Bărăganului, oa și celelalte ramuri ale economiei, se bucură de o atenție deosebită din partea conducerii partidului și statului nostru — a spus ANGHEL MIR- 
CEA-DAN președintele cooperativei agricole din Grindu. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la CC. al P-C.R. din noiembrie 1970, cuprinde un amplu program de măsuri de mare actualitate, avînd ca scop dezvoltarea rapidă a agriculturii în următorii ani. Comitetul de partid și consiliul de conducere al cooperativei agricole de producție Grindu, dezbă- tînd prevederile acestui vast program, a hotărît traducerea lor în viață neîntîrziat, ținînd seama permanent de condițiile locale în vederea obținerii unor producții cerealiere și a- nimaliere ridicate. încă din anul 1970, cooperativa noastră a organizat producția în sectorul zootehnic pe principiul fermelor, obținînd rezultate bune în creșterea și îngrășarea animalelor, ceea ce ne-a permis să vindem statului cantități însemnate de carne. în acest an am trecut la organizarea de ferme și în sectorul vegetal. Cooperativa noastră, ca și celelalte unități agricole din județ, a simțit mereu ajutorul neprecupețit din partea partidului și statului nostru, materializat în mașini agricole, îngrășăminte chimice, semințe de mare productivitate, animale de producție și asistență tehnică, fapt ce ne-a dat posibilitatea să obținem producții sporite, astfel încît, în ultimii ani, să ocupăm la cultura griului locul I pe județ, respectiv locul 2 și 3 pe țară. Un sprijin puternic am primit și în anul 1970 pentru a combate urmările inundațiilor. în continuare, după ce a exprimat hotărîrea cooperatorilor de a realiza și depăși în 1971 producțiile planificate, vorbitorul a făcut o serie de propuneri, printre care: Institutul de cercetări pentru mecanizarea a- griculturii să studieze posibilitatea creării de combine pentru recoltat floarea-soare- lui și sfeclă de zahăr, combinele de recoltat porumb să fie perfecționate în vederea despănușării porumbului.Directorul I.A.S. — Lehliu, 
ȘTEFAN ZAINEA, a arătat, că unitatea pe care o conduce, a realizat, în cincinalul recent încheiat, o depășire la producția globală în valoare de 13 milioane lei, iar la producția marfă de 13,2 milioane lei si a obținut, peste plan, 7 milioane lei beneficii. în unitatea noastră, a arătat vorbitorul, ne preocupă acum cîteva probleme.Este necesar ca întreprinderile noastre să fie dotate, cu tractoare diversificate din punct de vedere al capacității. Consider că pe tarlalele mari de 200—500 ha pot lucra tractoarele grele, cu mare randament, și în felul acesta am putea să executăm lucrările mult mai rapid și de calitate mult mai bună. Simțim, totodată, nevoia ca să fim dotați cît mai repede cu combine autopropulsate, pentru a putea executa recoltarea într-un ritm cît mai rapid.Cred că industria trebuie să insiste mai mult asupra cali

tății mașinilor cu care sîntem dotați.în legătură cu semințele, sînt necesare cantități mai mari din soiurile foarte productive. în unitățile noastre avem sisteme de irigații la Ivănești, la Ciulnița. Sistemele se consideră terminate, dar sursa de apă nu este încă asigurată.în numele tuturor comuniștilor și al salariaților din u- nitatea noastră — a arătat în încheiere vorbitorul, vă asigur, tovarășe secretar general, că vom face toate eforturile pentfu a ne achita cu cinste de sarcinile pe care le avem anul acesta și în planul cincinal.— Cum apreciați măsurile, luate recent, *de organizare a întreprinderilor agricole de stat ?, întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— în primul rînd vreau să vă spun că experiența pe care o avem ne îndreptățește să apreciem că este un pas înainte. Noi putem, sîntem capabili să găsim soluții, încît a- semenea dimensiuni să dea rezultate mult superioare.— Faptul că nu va mai fi un inspectorat I.A.S. pe județ este o lipsă sau o posibilitate de îmbunătățire a activității ?, întreabă secretarul general al partidului.— I.egătura directă cu departamentul, cu ministerul e bună. însă un lucru trebuie făcut la minister : la defalca- rea planului, la repartizarea bazei tehnico - materiale să se acorde o foarte mare atenție, în așa fel încît să nu mai fim nevoiți să facem intervenții, să mergem să solicităm materiale, piese, furaje și așa mai departe. Mai ales că aici în județ, tovarășe secretar general, am găsit, și sîntem convinși că vom găsi, în continuare, sprijinul Comitetului județean de partid., pentru a rezolva toate problemele care depind de noi.în cuvîntul său, UDOR PO- 
TENCHIN, președintele cooperativei agricole de producție din Iazu. s-a referit la sistemul de remunerare a muncii cooperatorilor, sistem care se practică aici de aproape 10 ani. Un exemplu grăitor, a spus vorbitorul, îl constituie anul 1969, cînd cooperativa noastră a obținut o producție de 6 700 kg la porumb, de 2 700 kg la floarea-soarelui, plata suplimentară a fost de 860 000 lei. Am înțeles să-i încurajăm astfel pe cei ce muncesc cu pricepere si tragere de inimă pentru înflorirea cooperativei. Tată de ce, tovarășe secretar general, expunerea dumneavoastră din noiembrie 1970 a fost primită de noi toți cu mare bucurie și cu o totală adeziune. în adunarea generală în care s-a stabilit planul pe 1971 am hotărît să lucrăm în toate sectoarele în acord global. Sîntem convinși că planul de 4 200 kg de porumb la hectar stabilit, va fi depășit cu siguranță.

GHERGHINA COJOCARU, președintă C.A.P. din Cuza Vodă, a spus, printre altele : consfătuirea aceasta în prezența iubitului secretar general al partidului, tovarășul Ceaușesou, 

este o mare cinste șî pentru țărănimea din județul nostru. Cuvîntarea de mare importanță rostită de tovarășul Ceaușescu la 23 noiembrie a fost studiată amănunțit de toți membrii cooperativei noastre. Noua formă de organizare, planificare și retribuire în cadrul cooperativelor a- gricole de producție arată cum se îmbunătățește continuu sistemul de lucru în agricultura noastră.în continuare, vorbitoarea s-a referit la unele aspecte ale cultivării orezului și a propus să se studieze mai amănunțit problema terenului, a întreținerii canalelor de alimentare cu apă, și alte condiții pentru ca cultivarea a- cestor plante să dea rezultate mai bune, să fie rentabilă.Referindu-se la sarcinile de producție pentru porumbul i- rigat, președinta C-A.P. din Cuza Vodă a subliniat unele lipsuri în ce privește folosirea mașinilor, asigurarea cu cadre calificate și a propus ca organele de resort să ia măsuri în vederea bunei funcționări a sistemelor de irigații din cooperativă.Vorbitoarea a făcut unele propuneri privitoare la pensiile cooperatorilor, la plata pentru măcinișul Ia moară și la folosirea brutăriei din comună.în încheiere, ea a amintit despre realizările cooperatorilor și a invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze cooperativa și comuna Cuza Vodă.începînd cu acest an, noi deservim cinci cooperative cu o suprafață de 15 000 hectare, a spus MELINTON TRIF, directorul Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii — Grivița. Evidențiind recoltele obținute anul trecut, vorbitorul a subliniat că nivelul atins nu reprezintă nici pe departe limita posibilităților reale existente. Pentru a se obține producții mult mai mari decît pînă acum, ar fi bine să fim dotați cu mașini corespunzătoare, poate chiar înainte de datele prevăzute, încă de acum secțiile noastre s-au integrat în activitatea cooperativelor în ceea ce privește folosirea întregului parc de utilaje, atît proprietatea statului, cît și cea a cooperativelor. în acest sens, au fost luate în primire utilajele cooperativelor, asumîn- du-ne răspunderea pentru întreținerea. repararea și exploatarea lor. El a subliniat necesitatea rezolvării problemei pieselor de schimb, și a propus ca ministerul să studieze posibilitatea ca în viitor cadrele care se pregătesc spre a deveni mecanizatori să fie recrutate din rîndul tinerilor care și-au satisfăcut stagiul militar.Luînd cuvîntul, ION DĂS
CĂLIT, cooperator pensionar din comuna Albești, și-a exprimat bucuria de a participa la această consfătuire de lucru, plină de învățăminte pentru toți lucrătorii din agricultură.Lucrez în cooperativă de la înființarea ei — a spus el- Deși am 70 de ani — atît eu cît și soția sîntem pensionari, cu pensia cea mai mare, 250 lei — continuăm să muncim în cooperativă pentru a ne putea aduce contribuția la înflorirea unității noastre. Nouă, celor mai în vîrstă, cooperativa ne-a asigurat lucrări corespunzătoare în apropierea satului la porumbul irigat. Mulțumim partidului pentru grija ce o poartă față de noi. cooperatorii, ca de altfel, față de toți oamenii muncii din țara noastră- Eu voi răspunde acestei griji, con- tinuînd să muncesc în cooperativă și să pun în practică experiența mea de lucrător vechi pe ogoare.în cuvîntul său, AUREL CIOC, președintele C.A.P. Miloșești, unitate care în anul 1965, s-a< clasat pe locul II pe țară la producția de porumb, în anul 1967 pe primul loc și în 1969 a luat mențiune, a arătat că toți membrii cooperativei au salutat cu multă bucurie măsurile stabilite de partid pri

vind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, hotărind să obțină în acest an producții sporite.Referindu-se la faptul că în cooperativa din Miloșești anul acesta suprafața cultivată cu legume va crește de la 52 hectare la 130 hectare, iar pe o suprafață de 70 hectare se va cultiva ceapă, vorbitorul a propus să fie fabricate mașini de plantat arpagic. După ce a arătat că adunarea generală a cooperativei a hotărît în unanimitate că, în anul 1971, să se lucreze în acord global în toate sectoarele, vorbitorul a dat glas angajamentului cooperatorilor de a răspunde sprijinului primit din partea partidului și statului, prin noi succese în sporirea producției agricole.Recentele documente ale conducerii superioare de partid au fost dezbătute pe larg și în cooperativa noastră și s-au luat măsuri corespunzătoare în vederea aplicării măsurilor preconizate, a spus ing. NEAGU 
VASILE, președintele cooperativei agricole Ceacu. Consider că aplicarea acordului global pe formațiuni mici la oulturile prășitoare va da un impuls executării lucrărilor. La noi se vor aduna la un loc 3—4 familii care vor lucra circa 20 ha porumb și circa 10—15 ha de floarea-soarelui. La această repartizare a cooperatorilor dacă se aliniază și mecanizatorii va fi, într-adevăr, un salt calitativ foarte mare. Faptul că mecanizatorul este legat direct de producție, că va fi plătit la nivelul rezultatelor pe care le va obține, creează un cadru foarte favorabil pentru ca într-adevăr în anul în care am intrat să obținem rezultate superioare. Referindu-se la unele probleme ale cooperativei, vorbitorul a arătat că adunarea generală a stabilit ca membrilor cooperatori care se îmbolnăvesc în procesul de producție să li se acorde o parte din cîștigul mediu pe ultimele 12 luni. Dar banca a oprit acordarea acestui ajutor, iar directorul băncii, fiind întrebat, a răspuns că nu cunoaște o asemenea indicație. Intervenind în dezbatere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că aceasta este o problemă a cooperativei și a subliniat că dacă cooperativa vrea sM acorde acest ajutor, de ce sAfie oprită?Președintele cooperativei a subliniat necesitatea îmbunătățirii activității la cultura orezului, a reparării combinelor care vor lucra la recoltarea griului, a creșterii aportului S.M.A. la extinderea mecanizării în zootehnie.în cuvîntarea sa, tov. AN
DREI NICOLAE, președintele C.A.P. Gheorghe Lazăr, arată că, în 1970. cooperativa a realizat o depășire de aproape un milion și jumătate lei la producția globală. Acest rezultat — a spus el se datoreș- te și indicațiilor pe care dumneavoastră le-ați dat cu prilejul vizitei pe care ne-ați făcut-o în vara anului trecut vizită care a însemnat pentru noi un puternic imbold în muncă și un îndreptar prețios în orientarea activității noastre. De un ecou deosebit s-a bucurat în rîndu- rile cooperatorilor expunerea dumneavoastră, tovarășe secretar general, prezentată la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie, anul trecut. Ea a fost dezbătută și analizată temeinic. Membrii cooperatori sînt mai hotă- rîți ca oricînd să realizeze și depășească sarcinile de plan, deoarece adoptarea sistemului de retribuire a muncii în acord global înlătură neajunsurile retribuirii în zile-muncă sau norme convenționale și stimulează interesul fiecăruia pentru obținerea unei producții cît mai mari. De asemenea. membrii cooperatori au fost de acord cu cantitățile de cereale ce le pot cumpăra la preț de stat din cooperativă.Ridic și eu problema orezului. Propun ca pentru a- nul viitor cultura orezu

lui să șe facă prin asociații intercooperatiste pe suprafețe mai mari, dîndu-ne astfel posibilitatea să ne concentrăm forțele : specialiști, mijloace mecanizate etc. Socotesc că, muncind în acest fel vom a- vea rezultate mai bune.Progresele realizate în ultimii ani de cooperativa noastră se datoresc în bună măsură aplicării indicațiilor prețioase ce ne-au fost date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cursul vizitei făcute în anul 1967 în ^unitatea noastră, a spus NI
COLAE KÎȘNOVEANU, președintele C.A.P. din Roseți.Sînt încredințat că noua organizare a producției pe care am introdus-o anul acesta va duce la obținerea unor producții mai mari pe baza creșterii cointeresării membrilor cooperatori în realizarea sarcinilor ce le stau în față. în continuare, vorbitorul a propus să se acorde mai mare atenție împrospătării mătcii de animale la toate speciile, să fie lărgită gama de mașini pentru mecanizarea lucrărilor în legumi- cultură. El a făcut, totodată, propuneri vizînd perfecționarea sistemelor de irigații în cooperative și îmbunătățirea construcției serelor.Inginerul șef al cooperativei agricole de producție din comuna Grivița — GHEOR
GHE DAVID, a arătat că, în anul 1970, această unitate a obținut o producție globală în valoare de peste 30 milioane lei, iar fondul de acumulare a ajuns la 15 600 000 lei. Indica^ țiile primite cu prilejul vizitei în unitatea noastră, tovarășe •Ceaușescu. a spus vorbitorul, ne-au ajutat foarte mult în perfecționarea activității, reușind să obținem producții din ce în ce mai mari.în continuare, vorbitorul a făcut o serie de propuneri privind îmbunătățirea activității în unitățile agricole. Pentru mecanizatorii care, în campaniile agricole lucrează toată ziua pe ogoare, trebuie să asigurăm hrană caldă. Cadrele tinere, care vin în cooperative de pe băncile facultăților, este bine să lucreze cel puțin un an pe lingă un șef de fermă dintre localnici, dintre brigadierii cu experiență ca să poată să-și însușească mai bine profesiunea, îmbinînd cunoștințele teoretice din facultate cu cele practice.De asemenea, vorbitorul a prezentat propuneri privind repartizarea mai multor combine pentru recoltarea culturilor de toamnă, stabilizarea cadrelor de specialiști, veniți să lucreze la sate, îmbunătățirea funcționării dispensarului etc.Am mîndria de a veni în fața tovarășului secretar general și a dumneavoastră, pentru a vă arăta cîteva din aspectele muncii noastre — a spus în cuvîntul său CON

STANTIN GIB, directorul I.A.S.-Ograda. în 1970, întreprinderea noastră a reușit să mărească producția de peste cinci ori față de 1965. în 1970, am dat 5 milioane lei beneficii peste plan.în cadrul sectorului vegetal, după noul sistem de organizare. am ajuns să avem aproape 2 000 ha cu orez, iar în viitor vom cultiva peste 4 000 ha. pe niște terenuri care pînă acum cîțiva ani nu erau considerate bune pentru a fi cultivate.în zootehnie vom ajunge la peste 7 000 vaci, 50 000— 60 000 porci, și multe oi. Consider că tot ceea ce se va face în viitor trebuie să pornească de la studii foarte bine documentate, realiste și In funcție într-adevăr de potențialul existent. Dacă complexele a- vicole ca și cele de creșterea porcilor dau rezultate foarte bune la dimensiunile la care sînt construite, la complexele d? vaci situația nu este la fel. Manevrarea unor cantități mari de furaje, este o problemă a cărei rezolvare trebuie încă studiată.în privința irigațiilor, este nevoie să se consolideze ceea ce s-a făcut pînă în prezent, 

în așa fel încît apa să ajungă la rădăcina plantelor. La noi, microrelieful este foarte diferit, deci se pune problema să se treacă la nivelarea terenului.La stadiul la care vom a- junge, în baza studiilor pe care le avem deja întocmite, I.A.S.-Ograda va reuși peste 4—5 ani să dea o producție de 500 sau 600 milioane lei și un beneficiu care să depășească 50—60 milioane lei.Mă angajez. în numele tovarășilor cu care lucrez, că vom depune toate eforturile pentru a depăși nivelul la care am ajuns.Luînd cuvîntul președintele cooperativei agricole Scînteia. 
FLOREA ȘTEFAN, după ce a adus un călduros salut tovarășului Nicolae Ceaușescu care a vizitat de mai multe ori această cooperativă dînd prețioase indicații privind organizarea muncii, a arătat că în anul 1970. cooperativa a obținut prod,ucții bune la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și a vîndut statului o mare cantitate de produse. Adunarea generală a hotărît ca în anul 1971 să realizeze peste plan o producție în valoare de aproape 2 milioane lei.Adunarea generală a luat hotărîrea ca retribuția să ae\ facă anul acesta numai îrt bani, norma convențională s- i stabilit la 32 lei. în ziua de 10 februarie vom da membrilor cooperatori retribuția muncii prestată pe luna ianuarie. Față de anii trecuți veniturile cooperatorilor sînt mult mai mari, un îngrijitor din sectorul zootehnic primește 920 lei. Ne angajăm în fața secretarului general al partidului să muncim fără preget pentru a ne aduce contribuția, prin producțiile agricole tot mai mari pe care le vom obține la dezvoltarea economiei naționale.Vizita dumneavoastră în județul Ialomița, stimate și iubite tovarășe secretar general, ca și prezența dumneavoastră in mijlocul nostru, ne umplu inimile de bucurie și ne dau imbold pentru munca de viitor, a spus în cuvîntul său IACOB 
STAN, președintele C.A.P. din Cegani. Noi, cooperatorii din Cegani, mulțumim partidului, dumneavoastră, pentru măsurile luate, pentru grija ce o purtați țărănimii cooperatoare. în adunarea generală, țăranii cooperatori au aprobat nou] sistem de muncă preconizat de recentele măsuri indicate de conducerea partidului. Valoarea normei plătită în bani va crește anul acesta la 32 de lei de la 23 cît a fost anul trecut. în consiliul intercoopera- tist din care fac parte 3 cooperative agricole s-a hotărît îndiguirea a 2 000 ha terenuri fertile, care vor fi folosite în special pentru asigurarea bazei furajere. Ne gîndim, de a- semenea, foarte serios la organizarea unui bazin legumicol, ținînd seama că fabrica de conserve de la Fetești este si- tuată^în apropierea noastră.în continuare, vorbitorul a făcut apel la unitățile de aprovizionare și de valorificare și la. cele de ..prestări de servicii ca să răspundă mai bine la solicitările cooperativelor agricole de producție, și a subliniat că cooperatorii se angajează să sporească continuu producția agrico'*, să mărească cantitățile de pr< duse pe care le vînd statului pentru ca astfel să crească fondul de bază al cooperativei, să se îmbunătățească continuu viața cooperatorilor.Referindu-se la rezultatele bune obținute de cooperativa agricolă de producție din Albești, președintele ei. TUDOR 
JUGĂNARU, a arătat că în activitatea acestei unități s-au semnalat și o serie de lipsuri. Anul trecut, de exemplu — a spus vorbitorul — nu am reușit să eliberăm întreaga suprafață de coceni ; o importantă suprafață de teren nu a putut fi însămînțată din cauza excesului de umiditate. Pentru aceste terenuri ne-am propus un plan de protejare împotriva inundațiilor. în a- ceastă direcție, cerem și sprijinul comitetului județean de partid și direcției generale a- gricole județene. Am studiat cu mult interes expunerea făcută de tovarășul secretar general al Partidului la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie. Sînt create condițiile pentru a putea rezolva sarcinile care ne stau în față.Consider că este bine venită retribuirea cooperatorilor în acord global. Așa cum se observă în uzine, în fabrici, diferențele dintre un muncitor și altul, așa se poate observa și în cadrul cooperativelor agricole. Dacă în trecut un cooperator era legat numai de normele pe care le efectua, acum, el este legat de producția ce se va realiza.în continuare, Tudor Jugă- naru s-a referit la unele a- vantaje create de stat, mai a- les prin reducerile de prețuri la polietilenă, lă piesele da

(Continuare în pag. a V-a)
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CONSFĂTUIREA DE LUCRU A CADRELOR 
DE BAZĂ DIN AGRICULTURĂ 

Șl A ACTIVULUI DE PARTID 
DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

(Urmare 'din pag. a TV-a)schimb etc., arătînd că cooperativa, care dispune de 10 autocamioane și peste 30 de motoare folosite la irigații, va obține o economie anuală de peste 300 000 lei la piesele de schimb. O problemă importantă căreia vorbitorul i-a acordat atenție, a fost aceea a colaborării ce trebuie să existe z între cooperativele agricole și ' întreprinderile agricole de stat, acestea din urmă, cu experiența și dotația lor trebuind să fie un sprijin permanent pentru C.A.P.în încheiere, vorbitorul a asigurat că membrii cooperatori din comuna Albești vor ține cont de toate recomandările prețioase făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu și nu vor precupeți nici un efort pentru a le pune în practică, fiind convinși că astfel vor obține rezultate tot mai bune în sporirea producției.La fel ca ceilalți tovarăși și eu personal am studiat ultimele documente de partid referitoare la dezvoltarea agricul- tk-Ji.noastre socialiste — a spus în •fcuvînțul său PETRE ALE
XANDRU, președintele C.A.P. din Dragoș Vodă. Cu sprijinul comitetului de partid din comună ne-am străduit ca ele să fie cunoscute și înțelese de toți cooperatorii. Cooperatorii au apreciat măsurile luate de conducerea noastră de partid și de stat ca măsuri care nu au alt scop decît să ducă la creșterea producției, la ridicarea bunăstării materiale a poporului nostru.Consider că acordul global este cea mai eficace formă de cointeresare în cooperativele a- gricole de producție. Oamenii sînt interesați, în primul rînd, de ceea ce produc și nu de cîte norme convenționale realizează.Susțin măsura ca secțiile S.M.A. să funcționeze ca sectoare mecanice în cadrul cooperativelor agricole de producție. Am trecut la noua formă de organizare, a fermelor' care este mai bună și care întărește răspunderea pentru felul cum se lucrează.Ca și ceilalți tovarăși, ca întregul nostru popor, urmăresc cu deosebită dragoste, admirație și încredere activitatea și eforturile pe care le depuneți dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, pentru binele României socialiste. Aproape că n-aș putea spune unde locuiți : cînd sînteți în Ialomița, cînd sînteți la Brașov, cînd la Sibiu sau în altă parte (Aplauze 

prelungite. întreaga sală scan
dează : „Ceaușescu", „P.C.R.").Pot spune că ne străduim din toată ființa noastră să urmăm minunatul exemplu de muncă neobosită pe care ni-1 dați. De aceea asigur conducerea de partid, pe dumneavoastră personal că membrii cooperatori din comuna Dragoș Vodă. în frunte cu comuniștii, vor face tot ce le stă în putere pentru ca măsurile stabilite de partid să prindă viață în cel mai scurt timp.în cuvîntul său ing. ONO- 
RIU IACOMJ. directorul Complexului de creștere și îngră- șEjfyj industrială a porcilor C jpești. a subliniat că in- dL'*a<iile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu acum doi ani au prins viață. în loc să livrăm anul trecut 10 000 tone de carne cit prevedea tehnologia — a spus el — am reușit să realizăm 13 400 tone în cadrul corpplexului. iar pe întreaga întreprindere 14 751 tone. Ne bucurăm că am putut să dovedim prin fapte că v-am înțeles indicațiile deosebit de prețioase și că avem forță și putere să îndeplinim sarcinile ce ne-au fost trasate.Măsurile luate pentru dezvoltarea agriculturii sînt foarte bune însă bine este ca problemele să se rezolve la nivelul unităților. Sistemul de măsuri pentru progresul agriculturii putem să-1 modelăm la nivelul specificului unității respective. Mă folosesc de această ocazie pentru a face citeva propuneri. în cadrul întreprinderii noastre funcționează o fabrică de nutrețuri combinate. Capacitatea a- cesteia s-a mărit de la 32 000 tone nutrețuri combinate pe an Ia 60 000 tone. întrucît nu vindem furaje altor unități, propun ca fabrica să rămînă în cadrul întreprinderii noastre.Ar fi bine să se construiască abatoare proprii la fiecare combinat de creștere a porcilor pentru a se micșora pierderile în timpul transportului și în perioada cît animalele stau în curtea abatoarelor din București fără alimentație normală.Vorbitorul s-a referit în continuare la necesitatea întăririi disciplinei în muncă, a combaterii mentalităților înapoiate în conducerea procesului de producție, și a solicitat sprijin din partea forurilor centrale de resort în ce privește aprovizionarea cu materiale.

Ne angajăm, tovarășe secretar general, în fața dumneavoastră, că vom depune mai mult suflet pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru a da țării cît mai multă carne — a spus în încheiere vorbitorul.Ing. VASILE BERBECEL, președintele C.A.P. Smirna, s-a referit pe larg la marile avantaje ale cooperării dintre întreprinderile de stat și cooperativele agricole de producție, relatînd despre rezultatele pozitive obținute în rentabilizarea sectorului avicol, ca urmare a cooperării dintre CiiA.P- Smirna și întreprinderea agricolă de stat ..Avicola" Tulcea. Aceasta a înlesnit a- plicarea unui plan de modernizare a sectorului avicol al cooperativei, introducerea u- nei noi tehnologii, sensibil a- propiate de tehnologia din cadrul I.A.S. Văzînd avantajele acestei cooperări — a spus el — am hotărît să o extindem. Astfel, vom introduce creșterea păsărilor în baterii, unde se poate ține în aceeași hală un efectiv de două ori și jumătate mai mare decît în sistemul pe așternut adînc. Prin beneficiile realizate într-un an și cîteva luni, noi vom putea să acoperim cheltuielile. Vorbitorul a relevat, de asemenea, faptul că se creează condiții tot mai bune de muncă și viață îngrijitoarelor din acest sector, printre altele și prin organizarea unei mici cantine.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii a- griculturii a fost salutată cu mare satisfacție și aprobare de toți membrii cooperativei noastre, care văd în aplicarea măsurilor stabilite de partid calea sigură a înfloririi agriculturii, a dezvoltării întregii economii naționale, a spus tovarășul GHEORGHE PETICI- LA, președintele C.A.P. Sud.iți, în continuare, după ce a relatat despre modul în care s-a trecut în această cooperativă la organizarea muncii pe brigăzi, vorbitorii] a spus : introducerea acordului global ne va da posibilitatea ca fiecare cooperator să fie retribuit în raport cu producția obținută. în condițiile cooperativei noastre, față de veniturile ce ni le-am planificat. vom putea asigura cooperatorilor lunar un minim garantat de 500 de lei la cultura de cîmn si 800 de lei în zootehnie. Socotim că imbolduldat de houa formă deretribuire va contribui ca producțiile obținute anul trecut— peste 4 000 de kg la cultura porumbului și peste 47 000 kg la cultura sfeclei de zahăr— să fie simțitor depășită în 1971Mi-am consacrat acești ani activității în Lunca Dună- șii și mă voi referi la cîteva aspecte care privesc îmbunătățirea activității în această zonă importantă, a spus ing. 
GHEORGHE BUCUREȘTEA- 
NU, directorul I. A. S. Dra- galina. Deși s-au alocat fonduri mari și s-a muncit foarte mult ca să se îndiguiască peste 100 000 de ha de teren, nu întotdeauna am reușit să obținem producții corespunzătoare potențialului de fertilitate al acestor soluri. Consider că este necesar ca în cel mai scurt timp să se treacă cu forte susținute la îmbunătățirea funcționalității sistemului de desecare pentru a se e- vacua mai rapid apa în afara digului. Propun, de asemenea, ca pentru a se spori și ieftini costul producțiilor de porumb să se dezvolte mecanizarea lucrărilor. însoțită, în același timp, de uscarea porumbului. Toate acestea consider că trebuie îmbinate cu o largă-acțiune privind studierea hidrologiei județului.în încheiere, vorbitorul a făcut un șir de propuneri privind mai buna amplasare a complexelor de îngrășare a porcilor, a taurinelor și a complexelor de vaci.După ce a subliniat că participarea la această consfătuire a secretarului general al partidului constituie o . cinste si o mîndrie pentru cooperatori, ION SPAtARELU, președintele C-A.P- Gheorghe Doja, a arătat că în cooperativa în care lucrează producția globală a crescut, astfel îneît, de la un venit bănesc de 12 milioane lei în 1965, de pe aceeași suprafață în 1970 s-au obținut 19 700 000 lei. A- cest lucru s-a răsfrînt în mod pozitiv și asupra remunerării cooperatorilor. în continuare vorbitorul s-a referit la problema folosirii specialiștilor cu pregătire superioară propunînd cîteva măsuri menite să sporească eficiența muncii acestora în dezvoltarea agriculturii socialiste.Apoi relevînd importanța ultimelor măsuri privitoare la îmbunătățirea organizării a- griculturii noastre socialiste, el a spus : Consiliul intercoo- peratist constituie, după pă

rerea mea, sîmburele dezvoltării și perfecționării agriculturii noastre. Totuși, trebuie să facem încă multe pentru ca aceste consilii intercooperatis- te să acționeze atît în domeniul profilării cît și în ce privește întrajutorarea.Am avut fericirea — a spus în încheiere vorbitorul — să particip la ședințele Comitetului Central al partidului nostru, la ședințele Consiliului de Stat unde am văzut și am admirat puterea de muncă neistovită a secretarului nostru general, iubitul nostru tovarăș. Nicolae Ceaușescu. A- flat neîntrerupt în mijlocul oamenilor, în permanență preocupat pentru ca țara noastră să urce treptele civilizației, tovarășul Ceaușescu nu cunoaște odihna. Vă spun sincer, tovarășe secretar general, că urmărind în ziare vizitele dumneavoastră peste hotare mi-a crescut inima de bucurie cînd vedeam curajul și înțelepciunea cu care afirmați acolo politica partidului, gîn- durile și aspirațiile noastre, ale întregului popor. Dumneavoastră v-ati consacrat tot ce aveți mai bun pentru propășirea națiunii române, al cărui fiu profund devotat sînteți. Noi vă dorim multă sănătate și să ne conduceți mulți ani pe drumul progresului și civilizației socialiste în patria noastră.îmi exprim convingerea că sub îndrumarea partidului, a dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, vom obține succese mari aplicînd măsurile preconizate, urmărind în special ca unitățile rămase în urmă să ajungă la nivelul celor fruntașe — a spus în cuvîntul său ION CRISTEA, directorul Direcției generale agricole județene. Vorbind despre marea însemnătate a irigațiilor pentru creșterea producției, el a spus! Avem mari suprafețe irigate, dar în sistemele Pie- troiu — Stefan cel Mare, Gălățui—Călărași nu prea am văzut apă. Concluzia, și o spun foarte sincer, vinovat nu este constructorul, vinovat! sîntem noi, directorul Direcției generale agricole, care a închis ochii la lucrări făcute necorespunzător.în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la problema asigurării semințelor de floarea-soarelui, cultură care ocupă o mare suprafață, și a arătat că soiul cultivat nu co- renunde încă cerințelor.V-am ruga, tovarășe secretar general — a spus vorbitorul — dat fiind că aici culturile prăsitoare și mai a- les porumbul ocupă suprafețe mari în unitățile de stat și cooperatiste, să fim sprijiniți mai mult cu mijloace de recoltare.Răspunzînd criticilor formulate de vorbitori privind zootehnia, vorbitorul a spus : Există un program de introducere a micii mecanizări în acest sector — alimentarea cu apă, electrificarea, mecanizarea preparării furajelor. Va trebui să facem tot ce este posibil și am ruga să fim sprijiniți de conducerea ministerului nostru ca să îmbunătățim rasele de animale, în mod deosebit la specia de taurine.Sîntem în plină desfășurare a adunărilor generale în cooperativele agricole, unde cooperatorii vin cu propuneri de îmbunătățire a activității din toate punctele de vedere. Ne pregătim intens în vederea executării campaniei de în- sămînțări de primăvară. _ întreaga suprafață aparținînd unităților de stat și cooperatiste este arată, cu excepția a 4 800 ha cu exces de umiditate. Starea de vegetație a griului este bună, iar față de ultimii doi ani excepțional de bună-în încheiere, vă raportăm că unităție agricole de stat și cooperatiste, împreună cu cele de mecanizare a agriculturii, vor contribui și mai mult la realizarea fondului central al statului. Indicațiile prețioase date de dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, vor constitui un îndreptar prețios în activitatea noastră de viitor- Vă asigurăm qă vom face tot ce depinde de noi, ne vom mobiliza și mai mult în vederea sporirii producției agricole în județul Ialomița.Tovarășul ANGELO MICU- 
LESCU, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, ocu- pîndu-se. în cuvîntul său, de unele probleme ridicate de participanții la discuții, a relevat că printre măsurile luate de conducerea partidului privind îmbunătățirea organizării. planificării și conducerii agriculturii un Ioc important îl ocupă cele care se referă la mecanizare. Ele au ca scop legarea acestui sector de activitatea cooperativelor deservite. Crearea formațiilor de lucru din mecanizatori și coopera-

tori va. duce la o răspundere solidară, pentru producția obținută. Avem tractoare și mașini agricole care ne permit să semănăm în circa 8—9 zile și să recoltăm în 10—11 zile. Prevederile cincinalului permit o îmbunătățire a mecanizării agriculturii, în anii care urmează. Ne vom strădui ca dotarea să o repartizăm pe județe și unități, corespunzător cu producțiile care trebuie să fie realizate. în legătură cu mecanizarea în zootehnie, întreprinderile de mecanizare, uzinele de reparații ale ministerului au primit sarcină să aplice soluții care pot fi folosite la mecanizarea activității în grajduri. Este justă critica referitoare la insuficienta mecanizare Pînă în avea, în ții tractoarelor seturile de mașini mecanizare. Dar numai gurarea tractorului nu zolvă problema ; trebuie neapărat să se facă nivelarea și sistematizarea terenului, să se adopte o tehnologie specială care să permită introducerea tractoarelor. Uzinele de reparații vor produce în principal piese de schimb și utilaje de mică serie și în felul acesta se vor rezolva problemele a- sigurării pieselor de schimb.Numeroase probleme s-au ridicat în legătură cu cultura orezului. Aș vrea să arăt că orice măsuri de stimulare pe calea prețului s-ar lua nu se poate realiza rentabilizarea dacă nu se obține o producție de minimum 3 500 kg la ha. în viitor, vor fi amenajate suprafețe mari în care să se poată introduce tehnologiile noi, ceea face cu putință i unor orezarii mici mice. Amenajările ziaț din cauza unor

în legumicultiură. martie-aprilie vom completarea dotă- legumicole. pentru asi- re-

l ce va reducerea neecono- au întîr- discuții privind modul de realizare și a dificultăților în executarea acestor lucrări. O altă problemă pe care tot ministerul trebuie să o rezolve este asigurarea semințelor, domeniu în care noi am făcut destul de puțin. N-aș putea însă, la aceste lipsuri care privesc direct ministerul, să nu adaug și pe cele ale organelor agricole județene privind modul în care se curăță canalele și se asigură aducerea apei și, în special, evacuarea ei.în continuare, vorbitorul a arătat că investițiile făcute în chimizare, mecanizare și irigații ar fi putut duce la rezultate mult, mai bune dacă preocuparea pentru obținerea de semințe de calitate ar fi fost mai temeinică. Soluționarea acestei probleme este o sarcină de mare însemnătate indicată de conducerea partidului. Ea va căpăta o nouă rezolvare și anume fiecare centrală de producție și valorificare se va o- cupa în același timp și de producerea semințelor. Semințele vor căpăta și un preț mai bun. dar pretențiile calitative vor fi severe, fiindcă riumai așa se va putea asigura progresul necesar. Vorbitorul a răspuns la unele probleme ridicate în cursul dezbaterilor în legătură cu creșterea animalelor. Apoi a arătat: în domeniul irigațiilor au existat o serie întreagă de dificultăți, determinate de noutatea activității și de dimensiunile mari la care s-a lucrat, dar aceasta nu poate constitui o scuză. Trebuie să dăm în folosință în bune condiții sistemele pe care le începem, să le întreținem corespunzător.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de problema asigurării specialiștilor necesari pentru conducerea fermelor, de cooperarea între I.A.S. și cooperativele agricole, de u- nele probleme ale activității întreprinderilor agricole de stat.Luînd cuvîntul la încheierea lucrărilor consfătuirii, tovarășul VASILE MARIN, prim- secretar al Comitetului județean de partid, a mulțumit cu căldură tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija ce o poartă județului Ialomița, pentru vizitele repetate pe care Ie-a făcut în acest județ, pentru participarea la consfătuire.După ce a exprimat angajamentul organizației județene de partid, a tuturor cadrelor din agricultura județului de a realiza încă înainte de anul 1975 sarcinile enunțate în cu- vîptarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus: Așa cum dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, ne-ați urat nouă sănătate și succes în muncă, dați-ne voie și nouă să vă urăm din toată inima, cu toată dragostea, cu toată stima pe care v-o purtăm dumneavoastră, fiu iubit a! poporului nostru, multă sănătate și fericire, spre fericirea partidului și poporului nostru, spre binele patriei noastre socialiste.

60 de ani de Ia nașterea lui IANOȘ HERBAK

UN NEÎNFRICAT 
LUPTĂTOR COMUNISTO zi de toamnă a anului 1940. Ploua. Oameni triști urcau spre cimitirul „Trei pruni", de lingă Doftana, purtînd corpurile neînsuflețite ale celor 13 luptători comuniști care și-au pierdut viața sub dărîmăturile „Basti- liei românești". Unul dintre morminte a fost săpat atunci pentru Ianoș Herbak....S-a născut la 2 februarie 1911. în familia unor țărani nevoiași din comuna Solnoc Pața- lușa. județul Sălaj. Din fragedă copilărie a cunoscut asprimea sărăciei, exploatarea. Ucenicia (în localitatea Marghita). prietenia cu alți tineri muncitori, au avut insă o influență hotă- ritoare asupra personalității tî- nărului Herbak ; înzestrat cu o minte lucidă, a deprins criterii de apreciere realistă a condiției muncitorului, a cauzelor exploatării. Apoi, întîlnirea cu Uniunea Tineretului Comunist a determinat procesul maturizării sale politice, deschizîndu-i drumul pe care avea să-1 urmeze întreaga viață : al luptei revoluționare.Evocînd astăzi, după 60 de ani de la nașterea eroului comunist Ianoș Herbak, faptele sale de luptă, conturăm portretul unui revoluționar care a militat pentru înlăturarea exploatării, pentru binele oamenilor. Avea doar 18 ani cînd a fost investit cu încrederea de a organiza activitatea locală U.T.C. Ca secretar al organizației din Marghita a desfășurat o neobosită propagandă în rîndul tinerilor, îndemnîndu-i să se unească, să protesteze împotriva traiului mizer. participind la greve. El dă dovadă de înțelepciune politică, îndeosebi prin strădania de a-i orienta pe tineri — lucrători, mici meseriași, ucenici, țărani care trudeau pe pămînturile mănăstirești din împrejurimi — să se

ILIE NĂSTASE A CÎS- 
TIGAT TURNEUL DE 
LA OMAHA (S.U.A.)Tenismanul român Ilie Năs- tase și-a făcut un debut remarcabil în noul sezon internațional cîștigînd turneul pe teren acoperit „Midlands international Indoor tennis Championships", disputat în localitatea Omaha (statul Nebraska). în finală Ilie Năstase l-a învins în trei seturi cu 6—4, 6—3, 6—1 pe americanul Cliff Richey care anul trecut terminase pe primul loc în marele premiu al Federației internaționale de tenis. „Ro
mânul a jucat excelent — transmite corespondentul a- genției Associated Press — el 
a confirmat că este unul dintre 
cei mai buni jucători ai lumii la ora actuală". Comentaorii reamintesc, de asemenea, că Ilie Năstase și-a reînnoit victoria obținută cu un an în urmă asupra lui Richey în finala turneului de la Salisbury.
MARIA ALEXANDRU 
— CAMPIOANĂ IN
TERNAȚIONALĂ A 
CEHOSLOVACIEI

Campioana României de te
nis de masă. Maria Alexan
dru, a repurtat un remarcabil 
succes cucerind titlul de cam
pioană internațională a Ceho
slovaciei. în cadrul finalei a- 
cestei importante competiții, 
care a avut loc aseară la Os
trava, Maria Alexandru a în
vins-o cu 3—2 pe fosta cam
pioană europeană, Ilona Vos- 
tova (Cehoslovacia).

în turneul de șah 
de la Adelaida

FL GHEORGHIU (re
dactorul nostru) PE 
LOCUL 2.

Turneul internațional de 
șah de .la Adelaida (Australia) 
s-a încheiat cu victoria mare
lui maestru maghiar. T,, Por- tisch care a totalizat 12 puncte- Florin Gheorghiu, redacto
rul ziarului nostru, a terminat 
concursul pe locul 2, la egali
tate de puncte (11) cu vest- 
germanul Schmid. Gheorghiu 
a cîștigat 8 partide și a făcut 
6 remize, terminind, deci, 
concursul, neînvins. Matano- 
vici (Iugoslavia) a ocupat lo
cul 4 iar Brawne (Australia) 
locul 5. 

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

înscrie și să activeze în Blocul Muncitoresc-Țărănesc, organizație legală creată și condusă de P.C.R., avînd o mare importanță în educarea revoluționară și mobilizarea maselor muncitoare, fără deosebire de naționalitate, de limbă și religie, la luptă împotriva claselor exploatatoare și a regimului burghezo-moșie- resc.Cum era de așteptat, activitatea tinărului comunist a fost considerată de către oficialități drept periculoasă pentru ..ordinea" din localitate. Ianoș Herbak este arestat de Siguranța din Oradea. Aici trece examenul cinstei și al curajului. I se cer numele comuniștilor cu care se afla în legătură ; după cîteva săptămîni de cercetări. de amenințări și bătăi crunte, anchetatorii nu reușesc
PANTEON?să afle insă nimic.Destinul revoluționar al lui Ianoș Herbak nu-și întrerupe drumul nici în anii stagiului militar. încercatul utecist desfășoară o intensă activitate de propagandă printre ostașii nemulțumiți — în majoritate fii de muncitori și de țărani săraci. După militărie este promovat în munci de răspundere, printre care și aceea de secretar al Comitetului regional Cluj al U.T.C. Era la începutul deceniului IV. Avînd exemplul comuniștilor. care în acei ani, demonstrau în lupte eroice o înaltă consecvență revoluționară, dîrzenie și dăruire pentru cauza libertății poporului și progresului social, tînărul acti

„EXPERIENȚA BORZEȘTI *
(Urmare din pag. I) înlocuirea unor pompe și nu numai etanșarea ventilelor.Cum s-a reușit însușirea celei de a doua meserii ? Căutînd să răspundem la o asemenea întrebare, trebuie să recunoaștem de la început că în privința policalificării, se poate vorbi de o „experiență a Borzeștilor".— Am întreprins primul pas hotărît spre policalificare, acum doi ani, ne declară tovarășul Vasile Pop, șeful serviciului în- vățămînt din cadrul grupului industrial de petrochimie din Borzești. Cum ? Am pornit de la ideea că însușirea celei de a doua meserii trebuie neapărat concepută pe fondul perfecționării în meseria de bază. Așa că in cadrul cursurilor de ridicare a calificării am acordat un loc special tematicii calificării într-o meserie inrudită : operatorii chimlști au început să în-

MIHAI LUPU — maistru: 
„Policalificare înseamnă o- 
perativitate, eficiență, cali

tate superioară".vețe lăcătușeria, sudorii electricieni, să deprindă sudura autogenă. etc. Urmînd această cale, rezultatele nu au încetat să se arate. Faptul că azi nu mai sînt necesari lăcătuși de întreținere pe schimburi e elocvent.Cu alte cuvinte, s-a intuit un cadru prielnic materializării dezideratului policalificării, realizarea acestuia fiind urmărită în mod sistematic, cu posibilități stabile de intervenții, de control permanent asupra desfășurării sale. Renunțarea la acțiunile sporadice. concepute în 

MIHAI ASAVEI — ope- 
rator-chimist, A.M.C.-ist fi 

lăcătuș.
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KHjasg’SBi»pripă și din rațiuni exterioare și asigurarea continuității, a funcționării depline a principiului asimilării (de la simplu la complex), au permis însușirea elementelor strict necesare (cu mari posibilități de ulterioare perfecționări) ale meseriei înrudite. Azi policalificarea a de- 

vist al organizației U.T.C. s-a arătat a fi neînfricat în fața primejdiilor, conducînd unele dintre cele mai curajoase acțiuni ale tineretului clujean.Urmărit de Siguranță, a fost arestat in iulie 1935. Dar nici acum, deși este victima unui întreg arsenal de schingiuiri, Ianoș Herbak nu-și trădează tovarășii. La 14 decembrie 1935. după citeva luni de chinuri în beciurile Siguranței, este... a- restat oficial. Datorită campaniei și marilor demonstrații organizate de partid, procesul care urma să aibă loc la București este transferat la Craiova. Aici s-a judecat marele proces din 1936, în care au fost implicați o parte din conducătorii partidului și ai U.T.C.-ului. Prin sentința nr. 104 din 7 iulie 1936, Ianoș He-bak este condamnat la 9 ani închisoare. După patru luni de detențiune la închisoarea din Craiova, I. Herbak și ceilalți condamnați sînt urcați într-un vagon special cu destinația Doftana. Acolo, vreme de 4 ani. alături de fruntași ai partidului. condamnați la ani grei de temniță, se contopește cu viața colectivului de deținuți. participă la munca politică. la citirea materialelor care pătrund cu greu din afară.Moaptea de 9—10 noiembrie 1940. Cutremurul. în cîteva clipe a prefăcut cea mai odioasă închisoare politică a țării într-un morman de moloz. O grindă grea de fier l-a strivit și pe Ianoș Herbak. La împlinirea a 60 de ani de la nașterea sa, poporul nostru omagiază memoria acestui dîrz luptător care și-a închinat tinerețea cauzei eliberării și înfrățirii celor asupriți, făuririi socialismului pe pămîn- tul României.
TUDOR ȘTEFANESCU 

venit aici, la Borzești, o realitate. In cursul dialogurilor noastre cu ingineri, maiștri, muncitori de la G I.P. Borzești, am sesizat un sentiment de mîndrie pentru asemenea reușite. Un sentiment îndreptățit.Și totuși se poate spune, folosind o expresie uzată, că loc pentru mai bine se găsește. Dtipă cum au ținut să sublinieze și interlocutorii noștri, cadrul organizatoric nu a fost nici de data aceasta perfectat pe măsura cerințelor, nu a fost mereu adecvat condițiilor ivite pe parcursul policalificării, cînd se fac treceri de la o meserie la alta, diferite prin rețeaua prin care aparțin și deci diferite și prin nivelul de retribuire, sau cînd un om calificat într-o meserie preia și o parte din funcțiunile unui ins care exercită o altă meserie.— De aici, din această ne- perfecționare a cadrului organizatoric, precizează tovarășul Ion Pălăngeanu, director de personal în cadrul Grupului de Petrochimie Borzești, se proliferează unele neajunsuri care îngreunează dezvoltarea polica
INTRE 1-20 FEBRUARIE
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TlRGdelAR 
mari reduceri de 
prețuri la îmbrăcămintea 
de sezon

DECORĂRI LA
CONSILIUL
DE STAT

Prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. pentru merite deosebite în muncă, cu prilejul sărbătoririi a 10(1 de ani de la înființarea Monetăriei Statului, au fost decernate Ordinul Muncii clasa a TTI-a. Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasele a IV-a și a V-a, si Medalia Muncii unui număr de 75 de lucrători ai acestei întreprinderi.Distincțiile au fost înmînate de tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Consiliului de Stat, în cadrul unei solemnități, care a avut loc luni dimineața în sala de festivități a Monetăriei Statului. La solemnitate a luat parte tovarășul Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale.Fejipitîndu-i călduros pe cei decorați, în numele Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, tovarășul Gheorghe Stoica a uiat colectivului acestei întreprinderi cu vechi tradiții, noi succese în activitatea pe care o desfășoară.Mulțumind în numele celor distinși, ing. Remus Fleșeriu, directorul întreprinderii, a exprimat conducerii partidului și statului nostru gratitudinea întregului colectiv al Monetăriei Statului pentru înalta cinstire acordată, hotărîrea lui de a depune toate eforturile pentru îndeplinirea cît mai exemplară a sarcinilor ce îi revin în viitor.(Agerpres)

lificării. deoarece ea e lipsită de atribute stimulatorii pentru cei ce se angajează direct în acest proces. Socot că, în acest sens, Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Muncii ne sînt datoare cu unele precizări.Tot din considerațiile interlocutorilor noștri, mai extragem două propuneri care, socotim că merită toată atenția. Prima : cea de a doua meserie însușită să fie certificată printr-un document (carnet de calificare) ca meserie secundară, cu toate drepturile de profesare în limitele normelor în vigoare. A doua : primii pași spre policalificare să fie întreprinși încă din școala profesională, astfel îneît, în întreprindere, să nu se reia mereu de la canăt, și după aceeași treaptă, același proces. Examinarea acestor propuneri și al altora de acest gen, se impune în actualul stadiu de pregătire a cadrelor din industrie. Fiindcă e necesar ca de acum încolo să nu mai vorbim de necesitatea și de avantajele policalificării (deoarece sîntem convinși cu toții de acestea), ci de perfecționarea policalificării.

RECOM



Chile :

Vizita 
delegației 
P. C. R.SANTIAGO DE CHILE 1. Trimisul special Agerpres, Victor Stamate, transmite : Delegația română, formată din tovarășii Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care participă la lucrările celui de-al 23-lea Congres al Partidului Socialist din Chile, a avut o întîlnire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Chile, Clodomiro Almeyda.în timpul întrevederii, au fost abordate probleme de interes comun privind relațiile româno-chiliene. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească.

CONDUCTA 
TAPLINE

Fusese un sim
plu accident sau 
un act premedi
tat ? Nu s-a pu
tut da un răs
puns bazat pe 
certitudini, deși 
s-a preferat să 
se vorbească des
pre un accident. 
Se aflase doar 
că la 3 mai 1970, 
de localitatea si

riană Darra, un buldozer ava- 
riase conducta ,,Tapline* 
(„Trans Arabian Pipeline Com- 
pany“) grație căreia țițeiul ex
tras din zonele petroliere ale 
Arabici Saudite ajungea în 
porturile mediteraniene tran- 
zitînd Siria, Iordania și Li
ban. Conducta se întinde pe 
o distanță de 1 213 kilometri și 
are o capacitate zilnică de o 
jumătate de milion de barili 
de petrol.

Scoaterea din funcțiune a 
conductei a provocat imedia
te demersuri ale Arabiei Sau
dite. Ryadul era interesat în 
repararea conductei deoarece 
pierderile visteriei țării se ri
dicau la frumușica sumă de 
25 000 000 dolari (echivalentul 
redevențelor anuale). Pentru 
Iordania, Siria și Liban — pe 
teritoriul cărora trece conduc
ta și sînt instalate stații de 
pompare a petrolului — pagu
bele erau mai mici : aproxi
mativ 10 000 dolari pe zi, ceea 
ce anual înseamnă aproape 
4 000 000 dolari. Firește, o lo
vitură mare primea compania: 
pierderile sale reprezentau 
zilnic 50 000 dolari.

Siria a refuzat, însă, să ad
mită efectuarea de reparații. 
Relațiile dintre Damasc și 
Ryad au atins un punct 
critic. Tentativele iordanie
ne de mediere eșuaseră. 
Oficialitățile saudite înce
puseră să caute noi căi 
pentru transportarea țițeiului 
către litoralul mediteranian. 
Ideea utilizării conductei pă
rea definitiv abandonată.

Au trecut lunile și prin con
ducta de proporții gigantice 
nu s-a mai scurs nici o pică
tură de petrol. Stațiile de 
pompare își încetaseră activi
tatea. Se părea — pentru tot
deauna.

După evenimentele din Siria 
din ultima perioadă a anului 
trecut, noii lideri de la Da
masc au reexaminat problema 
conductei „Tapline". în a- 
cest context a devenit posi
bilă și înțelegerea dintre Siria 
și administrația conductei 
„Tapline“ realizată în condiții 
în care Damascul a obținut 
certe satisfacții financiare. Si
ria va primi anual redevențe 
ce vor atinge suma de 8 500 000 
dolar) (adică DUBLUL încasă
rilor din trecut). In afara a- 
cestor redevențe, Siria va în
casa în cursul anului 1971 o 
sumă reprezentînd ALTE 
9 000 000 dolari. Compania „Ta- 
pline“ a bătut în retragere 
deoarece pagubele sale în con
tinuă creștere o obligaseră la 
restrîngerea activității.

Acordul de la 28 ianuarie în
găduie repararea și repunerea 
în funcțiune a conductei. „Au
rul negru“ din terenurile pe
trolifere ale Arabiei Saudite 
va ajunge iarăși la Medite- 
rană...

• LA HANOI a avut loc cea 
dc-a 19-a Plenară a Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam. Plenara, 
informează agenția V.N.A., a 
dezbătut „probleme legate de 
rezistența față de agresiunea a- 
mericană, salvarea națională, 
intensificarea activității econo
mice, dezvoltarea agriculturii, 
precum și sarcinile ce stau in 
fața economiei în anii următori, 
adoptind hotărîri corespunză
toare".

Atac al unităților 
saigoneze in Laos ?
• ZIARUL „WASHINGTON

POST" relevă în ediția sa de luni 
că „o operațiune majoră a trupe
lor saigoneze, sprijinite de avlața 
americană, a fost întreprinsă, la 
sfîrșitul săptămînli trecute, în su
dul Laosului". Ziarul adaugă că 
„din cauza embargoului total Im
pus asupra informațiilor privind 
această operațiune, nu se poate 
ști dacă ea continuă sau nu". 
Sîmbătă, postul de televiziune 
„C.B.S." avertiza asupra concen
trărilor de trupe saigoneze la gra
nița cu Laosul și informa că 
„bombardamente de saturație", cu 
participarea a 400 de avioane ame
ricane, au precedat incursiunea 
saigoneză în teritoriul laoțian.

Intensă activitate 

politică în
Orientul Apropiat

CAIRO. — In capitala R.A.U. a avut loc, la 31 ianuarie, o reuniune a guvernului, prezidată de primul ministru Mahmud Fawzi. După cum informează ziarul „AL AHRAM", „reuniunea a fost consacrată examinării aspectelor politice și militare ale crizei din Orientul A- propiat".Anunțînd programul activității politice din capitala R.A.U. în următoarele zile, ziarul „AL AHRAM" scrie că, la 2 februarie președintele Sadat va prezida o reuniune a Consiliului Național al Apărării, la 3 februarie, o reuniune a conducerii Uniunii Socialiste Arabe, iar la 4 februarie, va pronunța un discurs în fața sesiunii extraordinare a Adunării Naționale a R.A.U. Același ziar relevă că sesiunea extraordinară a Adunării Naționale va avea loc în ajunul expirării acordului de încetare a focului de-a lungul Canalului de Suez.TEL AVIV. — Cabinetul ls- raelian s-a reunit pentru a examina raportul prezentat de ministrul de externe, Abba Eban, în legătură cu evoluția convorbirilor Jarring. Au fost, de asemenea, discutate și alte

„AP0LL0-14“ ÎN DRUM
SPRE SELENA

• După peripețiile „meteorologice0 ale lansării, un nou

incident • Emoții șl semne de întrebare la Houston in urma
„crizei0 manevrei de transpoziție • Trei considerente

privind importanța misiunii „Apollo-14°
Nava spațială „Apollo-14", avînd la bord pe astronauții 

Alan Shepard, Edgar Mitchell și Stuart Roosa, își continuă zbo
rul spre Lună. Lansată duminică, de pe poligonul de la Cape 
Kennedy, la ora 23,03 (ora Bucureștiului), cu o întîrziere de 40 
de minute din cauza timpului nefavorabil, ea s-a plasat pe 
orbita terestră, după care s-a înscris pe traiectoria ce o va 
duce spre Lună — operațiuni efectuate cu precizia acelor cro- 
nometrului.

Cînd totul se părea că se des
fășoară impecabil, s-a declanșat 
așa zisa „criză" a manevrei de 
transpoziție, care constă în des
prinderea cabinei de comandă de 
restul angrenajului, pentru în
toarcerea sa cu 180 grade spre a 
o aduce în fața modulului lunar, 
cuplat la cea de-a treia treaptă a 
rachetei purtătoare. Această ope
rație era necesară în vederea fa
cilitării apropierii de lună si a 
alunlzării propriu-zise.

După sase încercări nereușite 
de cuplare a celor două vehicule 
spațiale, astronauțil au utilizat o 
mică instalație cu azot pentru a 
produce presiunea necesară în In
teriorul dispozitivului care acțio
nează cele 12 brațe de cuplare, fă- 
cînd astfel posibilă formarea tre
nului spațial. Stuart Roosa a pă
truns apoi în tunelul care leagă 
cele două moduluri, unde timp de 
o oră a încercat să depisteze cau
zele defecțiunii. Deoarece meca
nismele au răspuns comenzilor, 
tehnicienii N.A.S.A. au ordonat 
membrilor echipajului să demon
teze întregul dispozitiv de cuplare 
pentru a fi studiat în interiorul 
cabinei. Operația a fost filmată și 
retransmisă de o cameră de te
leviziune tehnicienilor de la Cen
trul spațial Houston, pentru ca a- 
ceștia să poată indica echipajului 
modalitățile de înlăturare a de
fecțiunii. De asemenea, firma 
constructoare a dispozitivului de 
cuplare ..North American Co“ 
cercetează pe un mecanism ase
mănător cauzele defecțiunii pen
tru a ajuta Centrul spațial în lua
rea hotărîrii finale. In cazul în 
care tehnicienii si directorii de 
zbor vor constata că dispozitivul 
nu poate funcționa normal, ase
lenizarea va fi anulată, rămînînd 
ca „Apollo-14" să execute doar un 
zbor în jurul lunii. Hotărîrea de
finitivă urmează să fie comunica
tă în cursul dimineții de vineri, 
dată pînă la care se speră să fie 
stabilite și remediate cauzele de
fecțiunii.

„Nu se poate aprecia care vor 
fl urmările ulterioare ale cuplă
rii dificile dintre cabina de co
mandă „Kitty Hawk" și modulul 
de serviciu „Antares" în înde
plinirea integrală a programului 
misiunii „Apollo", a declarat di
rectorul operațiunilor de zbor, 
Sigurd Sjoberg.

• POTRIVIT PRIMELOR DA
TE referitoare la pagubele u- mane și materiale provocate de uraganul „Felicia", care a devastat zona de nord a Mozambicu- lui, cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața iar alte peste 100 000 au rămas fără adăpost.

• IN ULTIMELE 48 DE ORE, asupra părții centrale a Franței au căzut din nou mari cantități de zăpadă, determinând perturbări serioase ale traficului rutier. în regiunea Saint Flour, cablurile electrice și telefonice au fost rupte, numeroase localități din Departamentul Cantal rămînînd fără curent electric. 

probleme referitoare la situația din Orientul Apropiat. Purtătorul de cuvînt al guvernului a refuzat să dezvăluie detalii în legătură cu problemele a- bordate ; el a precizat numai că o nouă reuniune a guvernului israelian urmează să aibă loc în ajunul zilei de 5 februarie, cînd expiră cea de-a doua perioadă de încetare a focului în regiunea Suezului.AMMAN. — „Poziția Iordaniei rămîne neschimbată, ea va continua să respecte încetarea focului, așa cum a făcut din 1967“— a declarat ministrul iordanian al informațiilor. Adnan Abou Audeh. El a afirmat că forțele iordaniene „nu au deschis niciodată primele focul". „Vom a- taca numai dacă vom fi atacați"— a subliniat Adnan Abou Audeh, menționând, totodată, că „dacă oricare țară arabă ar fi a- tacată, Iordanienii nu vor rămîne cu brațele încrucișate".CAIRO. — Conferința arabă la nivel înalt, propusă de Libia, nu va avea loc lntr-un viitor apropiat — anunță săptămânalul e- giptean „AKHBAR EL YOUM“.

Cît privește problema întîrziă- 
rii cu 40 de minute a lansării, a- 
ceasta nu preocupă în mod deose
bit pe specialiștii de la Houston, 
care apreciază că există toate 
șansele ca ea să fie redusă prin 
diferite operațiuni de corecție a 
traiectoriei sau prin mărirea vi
tezei de croazieră a trenului spa-

Misiunea ,,Apollo-14" este 
apreciată de specialiști drept 
importantă din următoarele 
trei considerente : alunizarea 
se va face, pentru prima 
oară, pe un teren foarte 
accidentat (coline, văi, cra
tere, stinci) și o eroare cit 
de mică ar putea dezechili
bra LEM-ul, compromițind 
viitoarea sa decolare. In al 
doilea rind, craterul Fra 
Mauro, unde Shepard și 
Mitchell vor coborî pentru a 
efectua misiunile lor. le va 
permite să aducă pe Pămint 
roci datind de aproximativ 
4,6 miliarde de ani. Analiza 
lor ar putea, după cum se 
apreciază în rîndurile oame
nilor de știință, să ridice un 
colț al vălului de mister care 
înconjoară crearea planete
lor. în sfîrșit, importanța 
misiunii rezidă și în faptul 
că aparatajul științific ce va 
fi depus pe suprafața astru
lui, va îmbogăți cu date noi 
informațiile transmise deja 
de instrumentele depuse de 
misiunile precedente „A- 
pollo-ll“ și „Apoilo-12".

țial. Dacă totul va decurge nor
mal, joi dimineață „Apollo-14" va 
ajunge în apropierea Lunii, și se 
va înscrie pe o orbită circumlu- 
nară, după care va coborî la alti
tudinea de numai 15 km. de su
prafața Selenel. Vineri, în jurul 
orei 09,16 G.M.T., modulul lunar 
urmează să aselenizeze lin.

In ciuda dificultăților întâmpi
nate pînă acum, starea echipaju
lui este bună. Modificarea traiec

0 LUNI A SOSIT LA MOSCO
VA o delegație de partid și gu
vernamentală siriană condusă de 
generalul Hafez Assad, primul 
ministru și ministrul apărării al 
Siriei, membru al Conducerii Re
gionale a Partidului Baas. In ace
eași zi, la Kremlin, au început 
convorbirile oficiale dintre dele
gația siriană și o delegație sovie
tică formată din Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîl, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., șl Alexei Ko- 
sighin, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice.

Incursiune
israeliană in Liban• UN PURTĂTOR DE CUVÎNT MILITAR LIBANEZ a precizat că două patrule israe- liene au pătruns pe teritoriul Libanului, atacînd satele El Khiam și Kafr-Kala. Unitățile libaneze au ripostat. Cu acest prilej, forțele libaneze au angajat un duel de artilerie cu forțele israeliene care au acoperit retragerea unităților proprii, a anunțat purtătorul de cuvînt

★• DOUA UNITĂȚI MILITARE ISRAELIENE au pătruns, în cursul nopții de duminică spre luni, pe teritoriul Libanu

Austria și 
securitatea 
europeanăMinistrul afacerilor externe al Austriei, Rudolf Kirch- schlaeger, a ținut luni o conferință de presă, cu participarea ziariștilor austrieci și a corespondenților presei străine. Cea mai mare parte a conferinței de presă a fost consacrată securității europene. Kirchschlaeger a a- mintit, în context, că în memorandumul guvernului austriac privind această problemă, s-a exprimat acordul cu orice formă de pregătire a conferinței europene. El a menționat paragraful din document care subliniază că „a sosit momentul să se treacă și la consultări multilaterale", opinînd că aceste discuții au sens dacă ele includ toate statele ce urmează să participe la conferință.

In cursul nopții de dumi
nică spre luni, unitățile Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud au lansat un pu
ternic atac asupra bazei ae
riene americane din orașul 
Da Nang. Au fost bombardate 
și scoase din funcțiune nu
meroase instalații ale acestei 
baze.

toriei, ca urmare a celor 32 de 
km. parcurși în „suspense" în 
timpul operației de cuplare, este 
neînsemnată șl N.A.S.A. a sus
pendat corecția prevăzută pentru 
ziua de ieri. Centrul spațial de la 
Houston a raportat, de asemenea, 
că pierderea de combustibil pen
tru alimentarea rachetelor retro- 
fuzee ale modulului de comandă 
în timpul manevrelor nereușite 
este doar de cinci la sută. Progra
mul de zbor a suferit o singură 
modificare — odihna astronauți- 
lor a fost amînată cu o jumătate 
de oră.La 15 ore și 50 de minute după lansarea navei lor la baza Cape Kennedy, cei trei astronauți de pe „Apollo-14" s-au culcat. Era o odihnă bine meritată, după emoțiile și munca susținută din prima zi a zborului lor spre Lună. Dar, înainte de a se culca, ei au avut de rezolvat o dificultate în plus : sistemul de eliminare a gunoiului și deșeurilor nu funcționa perfect, ceea ce provoca un consum sporit de oxigen. Astronauții au reajustat citeva valve, restabilind situația normală:Perioada de odihnă urma să se încheie, potrivit programului de zbor, marți la 1,30, ora Bucureștiului. în timp ce Alan Shepard, Stuart Roosa și Edgar Mitchell dormeau, la centrul spațial de pe Pămint și în alte laboratoare se făceau cercetări intense pentru a descoperi cauza funcționării defectuoase a sistemului de cuplare.
/. Refcrindu-se la momentele 
j emoționante din timpul în

treruperii numărătorii in- 
j verse, Walter Kapryan, di- 
I rectorul operațiunilor de lan- 
I sare de la Cape Kennedy a 

declarat : „Cind am suspen- 
dat numărătoarea inversă, 

1 nu aveam nici o idee în ta
i’ gătură cu ora Ia care am fi
? putut lansa nava. Nu puteaiîî 
l decît spera să putem face 
l față unei situații confuze și 

care se schimba rapid".

I
 Autorizația de zbor și de 

reluare a numărătorii inver
se dată de N.A.S.A. a avut 
loc la prima iluminare per
misă de densul plafon de 

' nori.

lui, efectuind incursiuni în satele El Khiam și Kafr-Kala, unde au distrus mai multe case folosite de forțe ale fedainilor — a anunțat la Tel Aviv un purtător de cuvînt militar.
Situația din Uganda• LA KAMPALA SITUAȚIA A FOST CALMĂ ÎN ULTIMELE TREI ZILE. Agențiile de presă informează că instituțiile de stat, poșta și telegraful și-au reluat activitatea, școlile au fost redeschise, iar traficul aerian internațional se desfășoară in condiții normale. Se menționează, însă, că interdicțiile de circulație impuse la Kampala ră- mîn în vigoare. Clădirea parlamentului, reședința șefului regimului militar, generalul Idi- Amin, și aeroportul din apropierea capitalei se află sub paza armatei.

• PESTE 5 000 DE AMERI
CANI DE ORIGINE MEXICANA au organizat duminică o demonstrație pașnică la Los Angeles, protestind împotriva „atitudinii brutale și discriminatorii a poliției din acest oraș față de minoritatea mexicană".

A
șadar, azi pornim 
din Hanoi spre le
gendara provincie 
Hoa Binh. în 
fața hotelului Re- 
unificarea nu ne 

mai așteaptă venerabila Mer
cedes cea despre care vă vor
beam în primul reportaj. Bună 
la virsta ei înaintată numai 
pentru drumurile de oraș, a 
fost înlocuită azi cu un jeep 
nou-nouț, în care totuși nu mă 
grăbesc să urc. Pentru că mi-1 
imaginez, în crăpătul acestei 
după amieze de... toamnă, (37 
de grade la umbră), ca pe un 
cuptoraș încins. De aceea, pînă 
pregătesc tovarășii Quang, Ai 
Lam și Rue ultimele amănunte 
ale expediției, eu mai stau de 
vorbă cu șoferul. Se numește 
Quyen și numele lui înseamnă, 
în traducere, Carte. Tovarășul 
Carte este un băiat zdravăn, 
vesel și vorbăreț cît trei olteni 
din Dolj. Motiv pentru care ne 
împrietenim de cum facem cu
noștință. Ne descoperim la iu
țeală — cit să bem la barul 
hotelului un pahar de lapte 
frapat — pasiuni comune. Pe 
care, după obiceiul asiatic, le 
și recapitulăm cu multă serio
zitate, pe puncte : 1. copiii (el 
are patru băieți, eu numai 
unul — să ne trăiască !) ; 2. fot
balul (Se putea fără fotbal 7 Mai 
ales că eu locuiesc la același etaj 
cu băieții din reprezentativa 
Cubei, veniți aici de două zile 
pentru o suită de meciuri) ; 3. 
fumatul (șoferul apreciază cum 
se cuvine „carpații" mei fără 
filtru și-mi promite că atunci 
cînd vom ajunge „la thay“ — 
asta sună cum am zice noi „la 
bănățeni" sau „la oșeni" — mă 
va-nvăța să fumez dintr-o pipă 
vietnameză de bambus cu fil
tru de apă) și 4. Lua Moi-ul 
(un alcool de orez, cristalin 
la vedere și net la gust, în
drăgit, după cum îmi spune 
satisfăcut șoferul, și de un alt 
oaspete român pe care l-a dus 
tot el cu mașina : „Un tovarăș 
foarte simpatic, tovarășul... 
An Dli Toyu“. Adică, înțeleg eu 
după un mic efort deductiv, 
nimeni altul decît grațiosul 
poet Andrițoiu, care — simt o 
deosebită plăcere să i-o comu
nic pe această cale — a lăsat 
pe-aici amintiri excelente și 
o mie de prieteni. Dar despre 
asta, mai pe larg, cu alt pri
lej...).

...Recapitulez de dragul șofe
rului afinitățile noastre elec
tive și caut să le găsesc un lait
motiv : Ne-am descoperit, deci, 
incă din primul pătrar de oră, 
patru puncte comune ; ceasul 
din refectoriul hotelului bate 
ora patru ; iar noi trebuie să 
ne urcăm în cuptorașul nostru 
pe patru roți acționat de un 
motor în patru timpi și cu 
patru viteze și s-o pornim la 
un drum care va dura cam patru 
ore... Șoferul gustă cu delicii 
nevinovatul meu joc de cuvinte 
și-i adaugă, generos, o poan
tă : „Iar voi, pasagerii mei, 
sînteți tot patru. La drum ! De 
patru ori, la drum !“ Chiuie de 
parcă ar striga : „Pe cai !“ și 
se-aruncă la volan ca un muș
chetar in șa.

I
eșim din Hanoi pe 
una din porțile de 
la Nord. Sîntem 
patru și cu șoferul 
t cinci. îmi studiez 
tovarășii de drum. 

Quang, translatorul, cu chipul 
lui rotofei, deși are 50 de ani, 
pare un Budha adolescent și 
precoce înțelept. (Quang a trăit 
și văzut multe. A fost transla
torul lui Wilfried Burchet, al 
Madelaine-i Riffaud). Acum pi
cotește lingă șofer și știu — 
mi-a mărturisit-o frățește din 
prima zi — că-1 ține o sciatică 
de toată frumusețea. De fapt, 
deși sint numai de două zile 
în Vietnam, știu foarte multe 
despre noii mei prieteni. Am 
senzația că-i cunosc de cînd 
lumea. încerc să mi-1 imaginez 
pe Quang în ’45, cînd, tînăr 
intelectual patriot, confecționa 
grenade și scria gazete agita
torice pentru luptătorii din 
junglă... La fel, caut în profi
lul delicat al firavei Ai Lam 
(activistă a Comitetului nord- 
vietnamez pentru relații cultu
rale cu străinătatea) trăsăturile 
fetiței din prima generație de 
copii cu cravată roșie a Viet
namului și încerc să mi-o ima
ginez pe adolescenta de mai 
tîrziu, soldat de prima cate
gorie, intinzind prin deșișuri ca
blurile telefonului de campa
nie... Rue, contabilul este și 
el firav — dintre noi toți nu
mai șoferul are carură atletică 
— și de aceea îmi evocă atitea 
și-atîtea fotografii cu soldați 
părind niște copii, care duc din 
urmă, cu arma, cîte-un prizo
nier de două ori mai înalt, cu 
mîinile Ia ceafă. Rue mi-a făcut 
un cadou tulburător : pălăria 
cazonă a unui pușcaș inamic 
luat prizonier de el, trofeu pe 
a cărui bandă îmbibată greu de 
sudoare scrie citeț cu chimic : 
„Bergy, mi boy ! Michigan".

Știu deci foarte multe despre 
tovarășii mei. Și ei, de asemenea, 
știu totul .despre mine căci încă 
din prima seară ne-am făcut 
fiecare un „curriculum vitae" 
amănunțit : un colocviu emoțio
nant care-a durat pină-n zori... 
De aceea am acum senzația, e- 
moționantă și ea, că nu mă aflu 
in Vietnam, ci la mine acasă 
intr-un județ, împreună cu 
niște activiști locali care mă 
ajută în documentare. 

„Cuptorașul" gonește vijelios, 
deși sîntem încă în oraș, în 
valul de cicliști. La periferie, 
abia pot zări crenelura tocită a 
unui zid străvechi, o poartă de 
cetate, ruină roșietică purtînd 
numele nu știu cărui mandarin 
din evul de mijloc. Șoferul îl 
numește dar nu notez nimic 
pentru că zidul acesta nu-mi 
trezește nici un fel de emoție, 
cu toată venerabilitatea lui, cu 
tot insolitul din numele manda- 
rinului-ctitor, cu toate posibili
tățile pe care un asemena loc 
le-ar oferi reporterului („Bătrî- 
nele ziduri copleșite de ceta
tea tînără care..." etc., etc.). In 
schimb, la o curbă lină a 
străzii, unde se ivește între două

case oarecare monolitul negru 
și intact al unei cazemate de 
pe vremea colonialiștilor — un 
cilindru bondoc retezat în be
ton strategic — atenția îmi intră 
in alertă. Simt cum îmi vi
brează toate antenele gîndului 
— și simt că nu este vorba doar 
de un reflex profesional...

Cazemata a rămas departe în 
urmă. Am ieșit demult în lar
gul cimpiei indochineze, dese
nată în aerul limpede ca o 
pictură pe fibre de bambus. 
(„Cel mai bun aer din lume 
pentru fotografi și cineaști", 
îmi spusese ieri colegul Henri 
Crespi Danga, corespondentul 
permanent la Hanoi al Prensei 
Latina).

Z
are fără de capăt 
și fără de nor, cu 
munții nu în de
părtare, ci aproa
pe, la o sută de 
pași. Și nu copleși

tori, ci intimi. Niște excrescen
țe verticale cu ample spații 
între ele, părind mai degrabă 
turnuri de cetate sau sculpturi 
monumentale lucrate în mo
zaicuri vernil, în bronzuri co
clite. Pe marginea șoselei — 
palmieri scunzi ca plantele de 
salon. în văzduh — stoluri de 
porumbei din specii rare. Din 
loc în loc — pilcuri de case 
din bambus, cîte-o pagodă' stin
gheră, cîte-un cimitir : fie stră
vechi, cenușiu și strimt, fie 
alb și dureros întins pe spații 
mari, al morților din ultimii 
25 de ani... Tot ca niște cimi
tire — vagoane calcinate, în
cremenite între șinele răsucite 
de bombe : acolo era o mică 
gară de cîmpie... Trecem peste 
un pod metalic, bombardat și 

însemnări de PETRE DRAGU

reparat cu mijloace de țărani- 
fierari și soldați-partizani, urît 
la înfățișare ca un mare muti
lat, dar sigur în funcționalita
tea lui ca un luptător trecut 
prin multe. Nici măcar nu vi
brează sub roțile „cuptorașu- 
lui“... Ies la răspîntii copii 
bruni care mă arată cu degetul 
și țopăie scoțind cele mai cris
taline sunete pe care le-am 
auzit vreodată. Fete cu pălării 
conice, legănînd în mersul fin 
mari dar ușoare poveri de nu
iele, ne oferă priviri catifelate 
și se rușinează dulce la vorbele 
vesele cu care le salută șoferul. 
Bătrine uscate ca pergamentul 
etalează sub umbrare improvi
zate legături de banane, gră
mezi de nuci de cocos ca niște 
cranii de maimuță, portocale 
incă verzi, porții de betel, mu
guri de lotus și miezuri de 
bambus, găini în colivii din ra
muri proaspete împletite artis
tic, ca la noi, pe Valea Pra
hovei, unde ies femeile cu 
mure și coarne... Văd, în goana 
mașinii, băiețandri călări pe 
bivoli, văd intr-un loc pescari 
dînd cu vîrșia în apa limpede 
a unui rîu și văd cu stupefacție 
in alt loc cum se prinde pește 
cu undița direct din... iarbă 
(căci peria verde și deasă a o- 
rezăriei ascunde privirii apa). 
...Iată un acoperiș de trestie pe 
patru stîlpi, sub care beau ceai 
fierbinte bărbați goi pînă la 
brîu. Iată o ricșă pe trei roți, 
cu pedale, încărcată cu nu mai 
puțin de cinci porci de mărime 
mijlocie vii și bine legați cu 
frînghii din fibre de bambus, 
ca să nu se zbată... Flutură, la 
un „cap de Ioc" unde se ară, un 
steag roșu cu prăjină foarte 
înaltă... Din curtea unei fierării 
meșterul ne salută cu pumnul 
ridicat. Dintr-un camion prăfuit 
vreo 30 de soldați ne salută 
cu palma la borul căștii co
loniale. De pe un sampan co
mercial ce plutește cu pînze- 
le-n vînt încărcat cu cărămizi

și saci de ciment, cineva flutură 
spre noi o eșarfă. ...Și iarăși 
ieșim în cîmpie. Și iarăși tre
cem printriun sat, conduși de 
țipetele fermecate ale copiilor... 
Și iarăși un munte. Și iar ne
cuprinsul limpede pe care se 
desenează vagoane calcinate, 
pagode într-o rină, stoluri de 
porumbei... Cei trei tovarăși de 
drum vorbesc încontinuu. îmi 
explică peisajul, îmi dau nume 
și-mi relatează fapte, îmi po
vestesc întîmplări, evocă eve
nimente istorice și tradiții. Iar 
eu îmi notez acum totul (ba 
chiar încerc, cu toată lipsa mea 
de har, citc-un desen-aminti- 
re). Dar o fac mașinal, fără să 
pun vreo întrebare, fără să-mi 
incit tovarășii la glume ca 
pînă acum, fără să-i răspund 
șoferului altfel decît monosila
bic...

Căci mă obsedează cazemata. 
Mă obsedează tiranic și încerc 
să definesc sensul acestui gind 
stăruitor. Nu m-a impresionat 
neașteptata ei apariție între 
două case pașnice. Nici aspec
tul ei sinistru, de cavou părăsit. 
Nici — sînt sigur de asta — 
imaginea „de film colonial din 
’38“ oferită de respectiva con
strucție... Trăiesc un sentiment 
complex și ciudat. Am, nu sen
zația descoperirii cazematei ci, 
paradoxal, pe aceea a reîntîl- 
nirii cu ea. Dar cum să explici 
asta 7

D
e cum am văzut-o 
mi-au răsărit în 
minte, acut, ima
gini din jurnalele 
cinematografice din 
urmă cu ani, în care 

se vedeau frecvent asemenea 
cazemate. Scuipau foc prin 

P. S. — 
să-mi aduc

ambrazuri asupra formațiilor 
de patrioți vietnamezi care 
le-nconjurau apropiindu-se cu 
tenacitate. Retrăiesc emoția 
de-atunci, vibrația sălii la sec
vența în care mitraliori inalți 
cu bereta pe-o urecjre erau 
scoși din bîrlog cu mîinile ri
dicate și îndreptați pe drumul 
prizonieratului de către soldați 
foarte tineri și foarte firavi, cu 
maxilarele crispate. Soldații pe 
care încă de pe atunci, educați 
de partidul nostru in spiritul 
internaționalismului, învățasem 
să-i numim, familiar, „Nepoții 
Unchiului Ho“.

...Revăd silueta lui Ho Și Min 
așa cum apărea în ziarele acelui 
timp. Aud venind de departe 
numele Dien Bien Fu (ca o fla
cără) și Giap (ca o lovitură de 
pumn). Și o dată cu ele îmi ră
sare firesc în minte, tot din acel 
timp, tipsia imensă a Stadionu
lui „23 August", abia construit, 
unde, cu prilejul Festivalului 
mondial al tineretului, toată 
generația mea, alături de tineri 
veniți la București de pe toate 
continentele, o salutase cu ova
ții nesfîrșitc, în numele dragostei 
pentru Vietnam, pe fata aceea 
din Paris care se așezase de-a 
curmezișul șinelor în calea unui 
tren cu trupe pentru Indochi
na... Și astfel ani dintr-o dată 
revelația că această cazemată 
este și un vestigiu al istoriei 
mele (lucru pe care nu-1 pot 
spune nici despre munții de mo
zaic, nici despre poarta manda
rinului), că este un vestigiu im
plicat in existența mea, a gene
rației mele, a altor milioane și 
milioane de oameni de pe întreg 
pămintul pentru care „Vietnam" 
nu mai înseamnă de multă vre
me — de aproape trei decenii 
— doar o denumire geografică, 
ci însuși numele emoției, a uneia 
dintre emoțiile de dimensiuni 
planetare pe care le-am trăit 
în aceste decenii... Din acest 
punct de vedere, alături de atitea 
milioane de oameni, pot spune

și eu că de fapt am mai fost 
prin Vietnam. Că, de fapt, am 
rămas tot timpul în Vietnam. 
Și, în mod paradoxal, abia in 
felul acesta .realizez ceea ce în 
ultimele zile îmi tot reproșa
sem că nu pot realiza : senti
mentul spațiului vast pe care 
l-am străbătut din Europa pînă 
aici, pînă lingă Munții Lungi 
de la capătul lumii. Unde n-am 
venit să mă minunez de insolitul 
peisajului, al tradițiilor și obi
ceiurilor, ci să mă reîntîlnesc 
cu o țară pe care de multă vre
me — de la virsta cînd îmi mi
jiseră primele gînduri mature 
■— o purtasem permanent în 
conștiință. Și știu acum că toate 
revelațiile trăite odată ajuns în 
Vietnam de aceasta țin și vor 
ține în tot timpul șederii melc 
aici : de confruntarea Vietna
mului din suflet — parte inte
grantă, prin sentimentul solida-
rității» din biografia mea spi-
rituală — cu Vietnamul con-
creț.

Iar Vietnamul concret este
aici, în spațiile vaste și lim-
pezi de-afară și în cutia strim
tă a „cuptorașului". Este în rîsul 
vesel al șoferului Carte despre 
care știu că a transportat timp 
de doi ani, sub bombe, muniții 
și cărți pentru bibliotecile de 
campanie. Vietnamul concret 
este de asemenea în sciatica și 
amintirile lui Quang („Știi ce 
scandau copii vietnamezi la 
prima lecție de franceză ? mă 
întrebase el ; scandau o frază 
care-ncepea așa : Nos encetres, 
Ies gaulois... Strămoșii noștri, 
galii... Era ca și cum i-ai fi pus 
pe școlarii din Toulon sau Mar
silia să recite : Strămoșii noștri, 
Fii Marelui Dragon"). Este, de 
asemenea, Vietnamul concret 
în eleganța de nedescris cu 
care știe fostul combatant Ai 
Lam să curețe o portocală și în 
hărnicia serioasă cu care își 
conspectează ea seară de seară, 
în cîntecul greierilor, caietele cu 
lecții de limba română copia
te din revista „România de 
azi". Este în darul pe care mi 
l-a făcut Rue, eroul ambusca
delor, în pălăria aceasta îngro
șată de sudoare pe a cărei pîn- 
ză stă scris numele băiatului 
din Michigan ca un simbol al 
cauzelor absurde și condam
nate.

A
jungem Ia țintă o 
dată cu înserarea. 
La intrarea casei 
de construcție tipic 
vietnameză (pare 
un fluture cu zeci 

și zeci de aripi) ne intimpină 
zîmbitori reprezentanții foruri
lor locale. Unul dintre ei sila
bisește In românește, omagial 
și mindru de performanța za : 
Bun Ven Ith La Hoa Binh I 
Cu același ton îndrăznesc și eu 
ta vietnameză: Ceau Dom 
Chi I Noroc, tovarăși !

Urmează, pe verandă, cere
monialul secular și odihnitor al 
ceaiului. Ne așezăm cit mai co
mod In scaunele de nuiele : 
avem în față o noapte-ntreagă 
dedicată mărturisirilor. Ai 
Lam iși scoate caietul pe care 
scrie caligrafic „Limba româ
nă". Greierii cîntă metalic, in
sistent. Ca-n Bărăgan.

*

Mereu stat nevoit la zi însemnărilevietnameze prin cite un post scriptum dureros. Recent, avioane americane au bombardat mai multe localități din provincia Quang Binh. Am acolo niște prieteni buni: poetul Hoa Tu cu soția și cei trei fii ai săi. Ne cunoscuserăm în țară. A scris apoi un poem cald despre^ „Porțile de Fier și fericita seu. fundare a insulei Ada Kaleh".I-am tradus, pentru „Ramuri”, citeva Hai-Kai-noi despre Oltenia... Trăiește frumos, într-o căsuță de bambus, la o margine de junglă. Cînd l-am vizitat mi-a dăruit, ca amintire a bombardamentelor trecute, o schijă scoasă cu cuțitul din trunchiul palmierului ce-i străjuie casa... Acum tremur frățește pentru Hoa Tu și-ai săi și pentru palmierul acela cu rănile abia cicatrizate.
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