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Cuvlntarea tovarășului
NiCOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,Doreso șă adresez activului de partid și de stat, președinților cooperativelor agricole, directorilor întreprinderilor a- gricole de stat, tuturor lucrătorilor din agricultură un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului nostru. (Aplauze puternice, prelungite).Consfătuirea de astăzi a făcut o analiză a rezultatelor obținute pînă acum în dezvoltarea agriculturii din județul Ialomița, îndeosebi în ce privește înfăptuirea măsurilor stabilite în ultimul timp de Comitetul Central al partidului privind organizarea, planificarea și. conducerea agriculturii din patria noastră.Am ascultat cu deosebit interes și satisfacție cuvîntul tovarășilor președinți de cooperative, directori de întreprinderi de stat, de stațiuni de mecanizare, al inginerilor și cooperatorilor — și doreso să arăt aici că am putut constata că toți manifestă o vie preocupare pentru dezvoltarea in condiții cît mai bune a agriculturii din județul Ialomița.Tn cadrul consfătuirii au fost evidențiate unele rezultate bune obținute de oamenii muncii din agricultura județului dumneavoastră; într-ade- v.ăr, Ialomița are o serie de realizări în diferite domenii de activitate ale agriculturii, a obținut, chiar în condițiile anului 1970, recolte satisfăcătoare. S-au arătat, de asemenea, unele neajunsuri, s-au adus multe critici îndreptățite și s-au făcut numeroase propuneri deosebit de valoroase.Modul în care s-au desfășurat discuțiile demonstrează că, alături de rezultatele bune obținute în producția agricolă, s-au făcut progrese însemnate în creșterea cadrelor, în transformarea oamenilor din Bărăgan. Faptul că mulți din cei care au vorbit aici — președinți de cooperative, ingineri și alți lucrători din acest sector — care au trăit și cunosc condițiile din trecut ale agriculturii din Bărăgan, au ridicat astăzi cu înalt simț de răspundere probleme de mare însemnătate pentru cooperativele și întreprinderile lor, pentru întreaga producție agricolii din județ constituie o dovadă grăitoare a schimbărilor mari care s-au produs în județul dumneavoastră și în întreaga țară — și țin să arăt că, între acestea, transformarea omului o consider drept cea mai valoroasă realizare. (A- plauze puternice).După ce am ascultat toate discuțiile de astăzi, și pe baza a ceea ce am constatat în cursul vizitei recente pe care am făcut-o în județul dumneavoastră, pot spune că în Ialomița există toate condițiile pentru ca anul acesta și în anii următori ai cincinalului să înfăptuim în bune condi- sarcinile stabilite de 

Congresul al X-lea al parti- dului.Această consfătuire, ca și celelalte care se vor desfășura în această săptămînă în toată țara, are loc într-o perioadă cînd facem bilanțul cincinalului 1966—1970: putem spune că cincinalul pe care l-am încheiat recent a adus țarii noastre noi și remarcabile realizări în dezvoltarea economiei. în ridicarea bunăstării întregului popor. Ați luat cunoștință din presă de principalele rezultate obținute in realizarea planului de stat pe 1970 și. probabil, _ săptămînă viitoare vom publica comunicatul oficial asupra îndeplinirii întregului plan cincinal. Așa cum ați putut vedea industria noastră socialistă a realizat în bune condiții creșterile prevăzute de Congresul alIX-lea. în aproape toate ramurile producției industriale olanul cincinal 1966—1970 a fost nu numai realizat, dar și depășit.Am făcut progrese însem- nate în dezvoltarea industriei. De altfel, județul dumneavoastră care a luat ființă în cursul cincinalului trecut — începe și el să pășească pe calea industrializării ; în județul Ialomița, în orașul Slobozia, se simt de pe acum roadele politicii de industrializare socialistă, de amplasare rațională a industriei în toate zonele țării. (Vii aplauze).într-adevăr, tovarăși, dacă privim astăzi harta Republicii Socialiste România nu o să găsim oraș sau orășel, co- mună sau sat unde în ultimp cinci ani să nu se fi construit unități industriale sau agricole, cămine culturale, școli, zeci și zeci de locuințe — și unde să nu se vadă din plin roadele muncii creatoare a harnicului nostru popor. (A- plauze puternice).Avem rezultate bune și în .agricultură, deși trebuie șă spunem că ele nu sînt pe ma- sura a ceea ce am dorit și nici a posibilităților pe caie le avem. Desigur, cauzele care au făcut ca producția globală agricolă să crească în acești cinci ani doar cu 24 la sută sînt mai multe-_ Fără nici o îndoială că și condițiile climatice din ultimii ani, mai cu seamă cele din anul 1970, au influențat mult realizările din domeniul agriculturii. Dar, așa cum .au a- rătat aici mulți președinți și directori de întreprinderi, se pare că, chiar în condițiile neprielnice ale finului 1970, acolo unde s-a lucrat ceva mai bine și s-au depus eforturi permanente, unde s-a acordat mai multă atenție a- plicării diferențiate a regulilor agrotehnice — recoltele au fost bune- De altfel, această situație există nu numai în județul dumneavoastră, ci este mai generală; ea demonstrează încă o dată că, de fapt, unele rămîneri în urmă în agricultură se datoresc nu 

numai existenței unor condiții climatice nefavorabile, ci și anumitor lipsuri în organizarea muncii și în felul în care întreprinderile de stat, cooperativele,. unitățile de mecanizare, cei care lucrează în a- gricultură au folosit mijloacele de care dispunem în acest sector.Cu toate acestea, tovarăși, putem spune că și rezultatele in agricultură sînt satisfăcătoare ; pe ansamblu, ele au asigurat aprovizionarea în bune condiții a populației. Este concludent, în această privință,, faptul că în ultimii cinci ani s-a asigurat creșterea cu 40 la sută a consumului de carne, cu circa 70 la sută la lapte și produse lactate, cu aproape 200 la sută la legume,, că, în general, s-au creat condiții ca oamenii muncii să fie tot mai bine aprovizionați.Dar. putem să realizăm și mai mult, tovarăși — și ebine să. subliniem, aceasta acum, la sfîr.șitul cincinalului și începutul unui nou plan de cinci ani, spre a vedea mai bine ceea ce avem.de făcut pentru a lichida neajunsurile care au existat în munca noastră și a asigura dezvoltarea în condiții mai bune a întregii activități din domeniul agriculturii.Așa cum am spus, județul Ialomița și-a adus și el contribuția la obținerea progreselor realizate în dezvoltarea patriei noastre socialiste — atît în ce privește industria, dar mai cu seamă în agricultură. Iată de ce doresc ca, înainte de a mă ocupa mai amănunțit de unele probleme ale a- griculturii, să adresez muncitorilor șiz cooperatorilor, tuturor lucrătorilor din industrie și agricultură, întregului activ de partid, tuturor membrilor de partid din județul Ialomița, cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în cincinalul care a trecut! (Aplauze puternice, prelungite).Vorbind despre rezultatele anului 1970, despre calamitățile cărora, a trebuit să le facem față, nu putem să nu subliniem că în aceste con- dîții grele s-a dovedit încă o dată superioritatea a- griculturii noastre socialiste. Ne putem închipui cu toții ce s-ar fi întîmplat dacă nu am fi avut întreprinderile agricole de stat, dacă nu ar fi existat cooperative agricole puternice și nu ar fi fost asigurată mecanizarea agriculturii! Iară. îndoială, că țara noastră ar fi trecut prin greutăți cu mult mai mari. Știm că tocmai datorită faptului că, ală- tVr,1. de industria noastră socialistă, a existat și o agricultură socialistă, am putut învinge relativ ușor greutățile pe care le-am avut anul trecut și am asigurat îndeplinirea în bune condiții a planului pe 1970 și a preve- înnl°r?t ,ntresuI Encinal, încă o dată s-a demonstrat că 
• S-A REALIZAT o produc

ție sporită în valoare de
6 miliarde lei din care 77 
la sută pe seama pro
ductivității muncii.

numai pe baza producției so-' cialiste, numai prin unirea micilor proprietăți în gospodarii mari, prin folosirea larga a mecanizării și chimizării a științei agricole se poate a- sigura o agricultură înaintată ?i cu adevărat modernă (A- plauze puternice).Desigur, sîntem îndreptățiți sa privim cu mîndrie realizările pe care le-am dobîndit in cincinalul, trecut, dar aceste realizări nu trebuie să ne facă sa uităm lipsurile care se mai manifestă în activitatea noastră. Nu trebuie să uităm că am fi putut obține rezultate Și mai bune în toate domeniile, ca mai avem încă un drum lung de parcurs pentru a ajunge la nivelul de dezvoltare al țărilor avansate economic. Este necesar să înțelegem că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate presupune progresul continuu al forțelor de producție, perfecționarea necontenită a relațiilor sociale, ceea ce va crea condiții ca — pe o bază superioară de producție și de organizare socială — să edificăm cu succes orînduirea nouă pentru care ■ am luptat Și luptăm, societatea fără clase, societatea comunistă. A- ceasta. presupune, totodată, sa acționăm neîncetat pentru a asigura participarea tot mai largă a întregului popor Ia opera de const.rucțfe economica și socială, pentru dezvoltarea democrației socialiste, astfel ca oamenii muncii de la orașe și sate — muncitori, țărani intelectuali, toți cetățenii României socialiste, fără deosebire de naționalitate — sa-și poată spune cuvîntul a- supra tuturor problemelor care privesc prezentul și viitorul societății noastre, să ia parte activă Ia elaborarea și înfăptuirea politicii partidului Și guvernului, politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale. întregii noastre națiuni socialiste.Ne aflăm acum la începutul unui nou cincinal Cunoașteți principalele prevederi H,!„,ace®tui cincinaI din Directivele Congresului al X-Iea al partidului. După cum se știe în următorii cinci ani industria noastră va trebui să se dezvolte în continuare într-un ntm susținut. Acordăm o deosebită atenție perfecționării ramurilor de bază, moderne ordTSeu' productiei mașini- lor-unelte, electronicii. NeCa’ în viitorii ani, industria noastră socialistă să p°a.tă, satisface în condiții mai bune cerințele întregii economii, inclusiv ale agricul- con/rtlN-*0*0^ Să aducă " contribuție mai însemnată la export, la dezvoltarea relațiilor noastre economice cu tă- lumîi001311816’ CU teate statele «hua,iUl prevede sarcini deo- ră Pent In ^cultură. Pentru înfăptuirea acestor ^remi sînt stabilite și măs^ r le economico-organizatorice 

necesare. în actualul cincinal urmează să investim în agricultură peste 100 miliarde lei. din care circa 80 miliarde din fondurile statului. Față de cincinalul care a trecut, cînd am investit circa 37 miliarde Ici, aceasta înseamnă o. crește- re de peste două ori și juma- tate, ceea ce reprezintă . un efort însemnat. Cunoașteți că aceste mijloace materiale și bănești vor fi îndrumate în principal spre realizarea lucrărilor de irigații — unde se prevede să cheltuim aproape 40 miliarde lei — spre.dezvoltarea mecanizării și ridicarea zootehniei. La toate acaȘ* tea se adaugă cheltuielile importante pe care Ie facem în industria chimică și în industria construcțiilor de mașini spre a asigura în- grăsămintele și mașinile necesare agriculturii. După.cum se vede. în următorii cinci ani, a- gricultura se va bucura de o atenție deosebită, statul va depune eforturi considerabile pentru dezvoltarea bazei 6ale materiale. Este deci de înțeles că aceste eforturi trebuie să fie răsplătite prin creșterea producției de cereale, de legume. struguri și fructe, prin dezvoltarea zootehniei și a producției animaliere.îmbinînd măsurile economi- co-financiare cu activitatea organizațiilor de stat și cooperatiste, a cadrelor de specialiști, putem asigura realizarea deplină a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea în domeniul agriculturii, înfăptuirea cu succes a sarcinilor de creștere a producției. agricole în următorii cinci ani.Pornind de la necesitatea a- sigurării tuturor condițiilor necesare pentru îndeplinirea programului de dezvoltare a agriculturii, Comitetul Executiv și Plenara Comitetului Central au adoptat, la sfîrși- tul anului 1970, un șir de măsuri privind îmbunătățirea conducerii, organizării și, ip general, a desfășurării întregii activități în agricultura cooperatistă și de stat. în. cadrul consfătuirii noastre, toți vorbitorii au reliefat că aceste măsuri, care sînt în curs de aplicare, corespund cerințelor actuale ale dezvoltării agriculturii noastre, că ele țin seama de necesitățile și de stadiul în care se găsește agricultura cooperatistă și vor contribui Ța crearea premiselor pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea.Desigur, problema esențială a dezvoltării producției agricole este lucrarea în condiții mai bune a pămîntului, deoarece, după cum se cunoaște, pămîntul este principalul mijloc de producție. Trebuie să reflectăm cu toții la problemele legate de mai buna folosire a pămîntului, să ne gîndim cum să acționăm cît mai bine pentru ca pe suprafețele de teren agricol pe care le avem să obținem recolte cît mai mari și sigure, în orice 

condiții. Aceasta presupune, în primul rînd, o mai bună gospodărire a suprafețelor a- gricole. Am realizat în această privință unele progrese, dar trebuie să arătăm că există încă destulă risipă de pămînt, că terenurile agricole nu sînt gospodărite peste tot cu grijă— nici în întreprinderile de stat, nici în cooperative. Este adevărat, în Bărăgan există pămînt mult și bun, dar tocmai faptul că avem un pămînt bun trebuie să ne îndemne să gospodărim bine fiecare metru pătrat, să obținem de pe el recolte.Nu aș putea spune că în Bărăgan nu mai este mult de făcut în această privință. Dacă vom face o analiză a modului cum folosim fondul funciar în județ, vom constata că sînt încă mii și mii de hectare care se irosesc, că există suprafețe de pe care nu obținem nici un bob de grîu sau de alte cereale.Deci, prima problemă pe care, doresc să o ridio în fața dumneavoastră, a tuturor, este de â'lua toate măsurile pentru folosirea în condiții cît mai bune a fondului funciar și, a nu admite nici un fel de risipă de pămînt și nici scoaterea, sub o formă sau alta, din producție a terenurilor a- gricole.S-a vorbit mult aici — și pe bună- dreptate — de faptul că pentru a obține recolte bune, trebuie să avem și sămînță corespunzătoare. Tovarășul ministru Angelo Miculescu a dat în această privință o serie de răspunsuri. Am mai subliniat și în alte împrejurări importanța acestei probleme— și trebuie spus că una din cauzele recoltelor slabe din ultimii ani, inclusiv din 1970, este neasigurarea cu semințe de soiuri corespunzătoare, de înaltă productivitate. Aceasta este valabil atît la grîu, cît și la floar’ea-soarelui, și, într-o anumită măsură, și la porumb; de asemenea, această problemă se pune în mod deosebit și în legumicultură, unde, în general, obținem recolte mici.Firește, s-au stabilit un șir de măsuri în vederea rezolvării acestei probleme. Este însă necesar ca toate organele a- gricole, toți specialiștii, fiecare întreprindere de stat și cooperativă să înțeleagă că problema semințelor nu poate fi lăsată la voia întîmplării. Nu trebuie să se aștepte ca doar de la Ministerul Agriculturii, de la Direcția generală agrico-
(Continuare în pag. a IlI-a

LINIILE DE FORȚA ALE CINCINALULUI
• VOLUMUL investițiilor 

din fondurile statului: 
9 801 milioane lei; a 
crescut față de cincinalul 

anterior cu 81,2 la sută.

O sarcină de mare răspundere
REALIZAREA
PARAMETRILOR
PROIECTAȚI
AJungfnd în Roman, în acest oraș lîngă numele căruia pe hartă sînt încă proaspete însemnele siderurgiei, ne-am a- mintit că la Uzina de Țevi, cu 7 luni în urmă a intrat în funcțiune o nouă secție și anume laminorul de 6 țoii. Deja au început să producă noi utilaje, să se verifice „la cald" calitatea lucrărilor executate de constructori, să se reliefeze pe deplin efectele măsurilor luate de beneficiari în pregătirea producției. Și, se știe, toate a- ceste probe au loc succesiv sau concomitent pe drumul atingerii parametrilor proiectați. Parcurgerea unei bune părți din a- cest drum permite acum, la 7 luni de la intrarea în funcțiune, o scurtă retrospectivă și o scrutare a posibilităților de respectarea termenului prevăzut pentru realizarea capacității proiectate.Intrînd în secția laminorului de 6 țoii, sîntem plăcut impresionați încă din prima clipă de atmosfera de muncă Intensă, febrilă. Dintr-o cabină de comandă urmărim desfășurarea procesului tehnologic. Operațiile de laminare decurg normal, se continuă una pe alta, fără I poticniri, fără a întrerupe un anumit ritm. De la posturile lor, laminatorii dirijează cu multă siguranță utilajele, au mișcări precise, ceea ce denotă că au dobîndit deprinderile necesare. Ne apropiem de unul din tineri.— Totul funcționează neașteptat de bine, ne declară Năzărel Frîncu, operator laminator la postul de comandă de la netezitor. Eu fac parte dintr-o echipă de 7 tineri care au absolvit a- Inul trecut școala profesională.Străduința noastră de a ne însuși cunoștințele necesare a dat rezultate. Acest fapt e confirmat și de aceea că pînă în prezent ne-am îndeplinit integral sarcinile de producție.

Ea un alt post de comandă, tînărul laminator Gheorghe Be- jenaru demonstrează cu argumente că noul obiectiv intrat nu de mult în funcțiune, dispune de toate condițiile pentru atingerea la termen a capacității proiectate : lucrările de investiții au fost bine executate, utilajele funcționează conform cerințelor, calificarea cadrelor ce deservesc laminorul de 6 țoii e cea corespunzătoare. Tînărul, deși are numai 18 ani, se dovedește surprinzător de matur. Poate și de aceea i s-a încredințat postul de comandă principal de pe linia de laminare.— în primele zile, mărturisește Gheorghe Bejenaru, manevram utilajele cu destulă timiditate. Comenzile erau mult mai rare, și în parte nesigure. Dar în ultimele luni, la fel ca fiecare coleg al meu, am parcurs o distanță lungă.

• OCUPA locul I din p.uncl 
de vedere al densității 
populației în industrie și 
al valorii producției glo
bale industriale pe cap 
de locuitor.

Fapt întrutotul adevărat. Astăzi Gheorghe Bejenaru lucrează avînd lingă el doi „ucenici* muncitori ca și el, care vor să învețe să execute operațiile de la postul de comandă principal. Alți tineri laminatori au ținut să-și exprime acolo, la locurile lor de muncă, convingerea că noul laminator își va atinge la termen, dacă nu înainte, parametrii proiectați. Argumentele au fost mereu aceleași : buna funcționare a utilajelor, calificarea corespunzătoare a cadrelor, competența conducătorilor procesului de producție, omogenitatea colectivului. Dacă stăm să gîndim bine, aceste argumente sînt destul de concludente. Nu putem însă să nu ne întrebăm cum de s-au rezolvat astfel îjitr-un timp relativ scurt problemele destul de spinoase pe care le ridică funcționareaNEAGU UDROIU ION CHIRIC ORESTE PLECAN
(Continuare în pag. a IV-a)
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„SCÎNTEIA TINERETULUI" ?ag. 2 MIERCURI 3 FEBRUARIE 1971Un mandat de încredere și răspundere:
Delegat la Congres

• CONSTANTIN
TIȚEICA

...Decembrie 1969. Premie
ră industrială la Uzina de 
prelucrare a maselor plastice 
din Buzău. Secția de polieti
lenă a început să producă 
primii metri de folii. Dar, din 
pricina zgomotului produs 
de instalația de alimentare, 
succesul premierei n-a putut 
fi deplin. Prin acțiunea lui 
nocivă era zi și noapte un 
pericol pentru lucrătorii sec
ției, cit și pentru cetățenii 
care locuiau în cartierul din 
preajma uzinei.

încercările imediate de a-l 
face măcar parțial inofensiv 
n-au dat rezultatele sconta
te. Deși mici, antifoanele, 
recomandate pentru a fi folo
site de muncitori împotriva 
efortului dăunător al zgomo
tului. erau totuși incomode, 
li stinjeneau în mișcări, le în
greuna și mai mult posibili
tatea de a comunica între ei. 
O modalitate de a-i reduce 
puterea, de a-l face să se su
pună trebuia totuși găsită. In 
acest scop, cabinetul tehnic 
a lansat tema unei inovații.

CONSTANTIN ȚITEICA, 
tinichigiu de meserie, a re
cepționat apelul. Muncitor 
cu înaltă calificare, pa
sionat de tehnică, dar și 
îndrăzneț în abordarea ei, 
tînărul tinichigiu s-a încu
metat să apuce pe anevoio
sul drum al căutărilor. Nopți 
nedormite. Sute de pagini de 
manuale și reviste de specia
litate citite și recitite. Zeci de 
calcule și schițe făcute cu 
răbdare și meticulozitate. Așa 
a început lupta între Con
stantin Țițeica și zgomot. O 
luptă dură. Dar omul punea în această luptă calitățile 
sale nobile, curajul și perse
verența. După cîteva săptă- 
mîni de trudă, o primă în
cercare. Nereușită însă. In
succesul nu 1-a descurajat. 
Dimpotrivă. Ideea care-i în
colțise în minte își cerea 
dreptul de a deveni realita
te. Cu voință molipsitoare și 
migală de bijutier a reluat 
totul de la capăt. Iarăși mă
surători, calcule, schițe. Și, în sfirșit...

Tînărul inovator a izbutit 
să conceapă și să realizeze

un sistem de filtre exhauștoa- 
re și mantale izolanle fonice 
la agregatele componente ale 
amintitei instalații. Prin apli
carea inovației, intensitatea 
zgomotului din secție a scă
zut cu mult sub limita ad
misă de normele republicane.

Dar satisfacția era doar pe 
jumătate. Odată evacuată 
din secție și ajunsă în exte
riorul ei, în mediu deschis, 
unda sonorizantă a zgomotu
lui a crescut. Liniștea cartie
rului era acum și mai mult 
conturbată. Din nou alte cău
tări, alte calcule și experiențe 
care solicitau aceeași îndrăz
neală și perseverență. în cele 
din urmă soluția a fost găsi
tă : capătul conductei, prin 
care zgomotul era eliminat 
din secție în afara ei, a fost 
introdus intr-un recipient 
subteran, izolat fonic. De astă 
dată izbînda era deplină.

în prezent, Constantin Ți- 
țeica, secretarul comitetului 
U.T.C. al uzinei, delegat la 
Congresul al IX-lea al Uniu
nii Tineretului Comunist, de
finitivează schița unei prese 
de balotat deșeurile de tablă 
de la secția ștanță.I. DUMITRU

• ECATERINA
HELL

La 17 ani, tînăra legu
micultoare din Sîntana a 
tost desemnată de Confe
rința organizației județene 
Arad a U.T.C. delegată la 
al IX-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist.— Evenimentul, pentru că este, în adevăr vorba de un eveniment în viața mea, îmi povestea Ecaterina Hell, m-a bucurat și m-a făcut să simt o mare mîndrie. Dar asta abia mai tîrziu. Tn prii ma clipă, cînd mi-am auzit numele aplaudat de delegații la conferință, mă întrebam care îmi sînt meritele, altele decît cele ale vecinului din dreapta, sau ale celui din stînga.

Era o întrebare firească. 
Acolo se aflau, doar, cei mai 
buni tineri din organizațiile 
județului. Dar o tot atît de 
firească dorință a Ecateri- 
nei Hell de a se confrunta 
tn permanență cu cei in 
mijlocul cărora se află, de 
a ști cît o desparte de re
zultatele celorlalți, de a-și 
aprecia în spiritul cel mai 
realist posibilitățile pentru 
a-și cere sieși totul înainte 
de a le cere altora să-și 
ilustreze pe deplin capacita
tea, au situat-o printre cei 
mai buni reprezentanți ai 
tineretului arădan. După ce 
a absolvit școala generală 
din comună, ea s-a îndrep
tat către sectorul legumicol 
al cooperativei agricole. 
Cunoștea serele, mai fusese 
acolo încă de pe vremea

cînd era elevă. Ecaterina 
Hell a învățat ușor meseria 
de legumicultoare, o pasio
naseră întotdeauna plantele, 
îi plăcuse să le ajute să 
crească, să se dezvolte, să 
rodească. Cu migală, zi de 
zi. N-a lipsit niciodată de 
Ia lucru : a-și respecta orele 
de muncă și îndatoririle 
profesionale reprezintă pen
tru ea nu o obligație impu
să de vreun regulament, ci 
chezășia că partea ei de
contribuție la creșterea avu
ției obștești este pe măsu
ra forței de care se simte
capabilă. Și cît de întinse
sint dimensiunile acestei 
forțe o spun mai bine cele 
355 de zile muncite în 1970 
în serele cooperativei agri
cole, norma minimă pentru 
bărbați fiind de numai 150. 
cele 6 tone de roșii timpurii, 
partea ei recoltată anul tre
cut. cele peste 400 de norme 
convenționale înscrise astăzi 
în dreptul numelui său.

Argumentele alegerii sale 
există deci. M. T.

Ce înseamnă pentru electricianul 

ION PETROV, de la Șantierul Naval Oltenița

TINERETULUI

COMUNIST
Nu aveam un plan riguros al 

liscuției. îmi stabilisem doar 
..•îteva întrebări introductive, 
cele care sînt adresate de obi
cei la începutul unei cunoștin
țe. De cînd e utecist ? — am 
vrut să aflu „De șase ani, din 
1984“. de cînd era încă elev 
Din ce organizație de bază fa
ce parte ? „Atelierul electric, 
sectorul II mecanică". „Uiți 
membri are organizația dv.
— am întrebat apoi cu totul în- 
tîmplător și am regretat ime
diat pentru că îmi pusesem in
terlocutorul într-o încurcătură 
vizibilă A meditat îndelung, 
și-a troznit de cîteva ori dege
tele și a îndrăznit. în -sfîrșit i

— Vreo patruzeci.
- De ce vreo și de ce după 

atîtea ezitări ? am insistat eu.
— Adevărul este că exact nu 

știu. Cam atiția cred că vin de 
obicei la adunări

- Șt de unde știți că la adu
nări vin toți ?

— Pentru că nici cu n-am 
lipsit niciodată. Este una din 
datoriile elementare ce decurg 
din calitatea de utecist. Așa 
cum. de asemenea, nu mi se poa
te reproșa nici o lună în care 
să nu-mi fi plătit cotizația.

-- Și vi se pare suficient pen 
tru un utecist — adunările și 
cotizația ?— Am spus o datorie elemen- 
• ară. nu suficientă. Dacă doriți, 
lingă cotizație mai pot aminti 
încă un argument : in patru ani 
de zile, de cînd lucrez, la Șan
tierul naval, nu am nici o ab
sență nemotivată.

— Este un argument, nimic 
de zis. Dar cîți alți tineri se 
mai pot mîndri cu așa ceva?.

— Cîți. exact — nu știu. Cei 
mai mulți — cu siguranță.

— Pot înțelege de aici că vă 
interesează numai comportarea 
dv. personală, fără să mai pri
viți si în jur ?

— Da și nu Mai mult NU 
f’ecît DA Era o vreme cînd gîn- 
deam intr-adevăr asa. dar de 
atunej ș-att mai schimbat lu
crurile. Faptul că nu știu cîți 
membri are organizația mea 
este probabil o reminiscență a 
oerioadni aceleia cînd. într-a-

Tinerii
clujeni

angajează

1

Cu gindul la evenimentul 
pe care tineretul întregii 
noastre țării îl va trăi săr
bătorește în curînd, Comite
tul județean Cluj al U.T.C., 
în numele . tuturor tinerilor 
din județ, a inclus pe agenda 
sa de lucru cîteva obiective 
de o deosebită' 
care reprezintă 
angajamente de 
te în cinsțea 
Din acest bogat 
activitate spicuim :

— Antrenarea întregului 
tineret la acțiunea de utili
zare judicioasă a mașinilor 
și utilajelor luate în îngriji
rea sa, la reducerea rebutu
rilor și a prețului de cost, 
în scopul creșterii continue 
a productivității muncii, al 
îmbunătățirii calității pro
duselor. Tn acest sens, cu
nosc de pe acum o largă răs
pândire jntîlnirile cu condu- 
tori ai procesului de pro
ducție, concursurile profe
sionale, dezbaterile și me
sele rotunde pe tema disci
plinei etc.

— Pentru tinerii din agri
cultură sînt, de asemenea, 
prevăzute acțiuni cu carac
ter specific : concursuri și 
dezbateri pe teme ca „Mun
ca tinerilor în agricultură și 
aplicarea regulilor agro
tehnice*, „Cum arată coope
rativa noastră în 1971*, „Zoo
tehnica și avantajele ei*, 
expuneri și concursuri pen
tru mecanizatori : „Călăto
rind pe urmele tractorului 
românesc*, „Recunoașteți 
piesa și rolul ei” etc.

— O amploare din ce în 
ce mai mare cunosc și acțiu
nile de muncă patriotică. 
Tinerii clujeni participă din 
plin Ia strîngerea unor noi 
cantități de metale vechi, la 
înălțarea unor construcții 
social-culturale, tot așa 
cum, la timpul potrivit, sînt 
hotărîți s-o facă și pentru 
alte lucrări care vor cere 
puterea și priceperea lor.

Sînt numai cîteva din an
gajamentele luate în aceste 
zile de tineretul clujean, 
iar multe din ele au început 
deja să prindă viață.

actualitate, 
tot atîtea 

muncă lua- 
congresului. 
program de

BENONE NEAGOE

Pe șantierul naval din Oltenița

devăr, nu mă interesa decit ceea 
ce fac eu. Mi se părea că a fi 
in, utecist bun este egal cu a 
munci conștiincios la locul tău 
de muncă, a fi disciplinat, a 
participa la acțiunile organiza
ției — și cam atit. Mi se părea 
că fiecare din colegii mei este 
datul* să respecte și să aplice 
aceste cîteva condiții în primul 
rind la persoana sa. așa cum o 
făceam și eu față de mine.

Acum urmează probabil 
întâmplarea care v-a cam clă
tinat. această convingere. nu-i 
așa ?

— Chiar așa. Acum cițiva ani 
se organiza și în atelierul nostru 
un concurs profesional pentru 
electricieni Mi s-a propus să 
particip și am refuzat. Poate că, 
pentru a mă pune de acord cu 
propriile mele principii, n-ar fi 
trebuit să mă dau în lături de 
la o acțiune a organizației, in
să eu sînt în general o fire mai 
retrasă, apariția în scenă, pu
blicul. aplauzele m-ar fi intimi
dat si m-ar fi făcut să uit to
tul. în sală însă tot am fost 
prezent, printre spectatori. ÎI 
urmăream pe unul din colegii 
mei de școală, care a și cîști- 
gat concursul, ascultam răspun
surile sale și mă verificam, răs- 
punzînd în gînd în același timp 
cu el, ca pentru a-l încuraja. 
Mi-am dat scama. în clipele a- 
celea. că nu poți fi total indife
rent la ceea ce se întîmplă a- 
lături de tine.

— Să nu mi-o luațl în nume 
de rău, dar povestea aceasta 
asa cum mi-ați spus-o, seamă
nă tot cu un principiu Poate 
încercați să-1 și aplicați în cî
teva împrejurări concrete, ca 
să mă convingeți.

— Tocmai asta voiam să fac. 
Mai înainte, de exemplu, cre
deam că e o treabă a secreta
rului dacă cineva greșea, sau 
lipsea sau nu-și făcea norma

Mie mi se părea de ajuns că eu 
mă gchit corect de obligații, mă 
satisfăcea gindul că, în cei cî- 
țiva ani de lucru, n-am stricai 
niciodată vreun aparat. în a- 
celași timp. însă, trebuie să vă 
;pun că aparatura si instalația 
electrică sînt unul din lucruri
le de bază pe o navă, că de ea 
depind multe altele Vedeam, 
lingă mine, pe cite unul nou 
venit, uneori chiar mai vechi, 
cum ..prăjea" aparatul băgînd 
în el o tensiune prea mare și 
secretarul era prea departe ca 
să-I fi observat. Ett eram aco
lo, însă, trebuia să zic sau să 
fac ceva, nn puteam tăcea ca 
un străin. Așa am descoperit, 
treptat, că pot ține si eu locul 
secretarului, că el noate avea 
în fiecare din noi cite un loc
țiitor atent.

- E Intr-adevăr o descope
rire..

— Poate. Dar sînt cîteva a- 
devăruri care nu pot fi învă
țate ca la școală, ci trebuie des
coperite de fiecare pentru el 
însuși. Tot așa am aflat că a- 
dunarea nu este singurul prilej 
în care poți să-ți spui părerea. 
Mie cel puțin așa mi se părea: 
că în ședințe se poate discuta 
mai serios, eă e un cadru or
ganizat în care atitudinea noas
tră capătă mai multă greutate 
Și este, într-adevăr. dar nu în
totdeauna Tn organizația noas
tră era, de pildă, unul care în 
fiecare adunare era criticat, iar 
el își lua de fiecare dată un an
gajament ferm — și nimic mai 
mult Pe de altă parte, simțeam 
și eu de multe ori că nu mai 
am răbdare pînă Ia ședință, că 
trebuie să-i spur pe loc ce am 
de spus cîte unuia.

— Este o pornire pe care o a- 
vetl des ? Și. mai al°s. îi dați as
cultare întotdeauna ?

— N-aș putea spune că e

frecventă, ci dimpotrivă. Din 
păcate, însă, cu toate că împre
jurările de acest fel sînt destul 
de rare, nu iau întotdeauna a- 
titudine imediat. Mă duc, de 
pildă, uneori la Clubul tinere
tului din oraș. Ia sfirșit de săp- 
tămînă mai ales Serile de dans 
sînt deobicei reușite, bine orga
nizate. dar aproape întotdeauna 
dau peste cițiva care strică no
ta dominantă prin comportarea 
lor, prin îmbrăcăminte Tn ase
menea situații, inii este peste 
mină să-mi manifest dezapro
barea. pe care o simt totuși-

— Și de ce ? Un calcul su
mar ne duce la concluzia că o- 
rașul are vreo 5 990 de uteciștl 
Numai cîteva sute sînt neute- 
ciști. Sînt deci, foarte multe 
șanse ca și acel cîțiva care vă 
deranjează să fie membri ai a- 
celeiași organizații Ați putea 
sta de vorbă cu el, desigur, nu 
numai dv. ci mai mulți împreu
nă. de pe poziția acestei calități 
comune.

— Aveți dreptate si totuși de
ocamdată n-o fac. Nu pot. Mă 
gîndesc mereu că ar trebui să-i 
supere pe ei în primul rînd fap
tul că vin fără cravată la un 
dans sau că se poartă necuviin
cios.

- Există, așadar, mai multe 
feluri de uteciștl ?

— Asta în orice caz. da. Dis
ciplina utecistă nu este o da
torie pe care o asimilează toți 
în egală măsură La liceu, de 
exemplu. pentru că urmez li
ceul la seral, sîntem cu toții elevi 
însă nu ne Diac tuturor la fel 
toate obiectele. Fu însumi, da
că vreți am fost pînă nu de 
mult un altfel de utecist decît 
sînt actinia și poate că peste al
tă bucată de timn voi fi un u- 
tecist așa cum nu sînt încă.

- Bănuiesc că vă referiți la 
ceva anume cînd spuneți asta

— Da, într-adevăr. Mă gin- 
desc, între altele, că adunările 
generale despre care vă vor
beam ar putea să nu semene 
chiar toate intre ele, că unele 
ar putea să se și lipsească de 
nelipsitul referat, iar locul lui 
l-ar lua atunci, de la bun în
ceput. dezbaterile care ar că
păta astfel un caracter mai 
larg, mai intim. Aceasta este 
părerea mea dar n-am spus-o 
încă nimănui pînă acum 
Mă mai gindesc, de asemenea, 
că multe din acțiunile noastre, 
ale organizației de bază, nu 
sînt decit un răspuns la îndem
nurile pornite de Ia comitetul 
coordonator a) șantierului. Mult 
mai puține, aproape că le pot 
număra pe degete, sînt cele iz- 
vorîte din inițiativa noastră, 
din necesitățile noastre interne 
Dacă s-ar intitnpla astfel mai 
des, s-ar obține o activitate 
mult mai bogată și variată pe 
întreaga întreprindere. Dar eu 
nu mi-am susținut pînă acum 
ideea alții, dacă au avut-o, 
n-au făcut-o nici ei...

— V-aș cuga să ne mai oprim 
puțin la aceste cîteva motive 
de insatisfacție Dacă le-am 
pune într-o balanță, am afla că 
regretați, de pilejă, activitatea 
de organizație din anii de școa
lă ?

— Nu, în nici un caz, nu. Ac
tivitatea din școală era poate 
mai bogată însă și pentru că a- 
veam noi mai mult timp liber 
Odată cu intrarea în producție, 
am cunoscut însM alte răspun
deri. mult mai sporite, un grad 
de maturitate mai înalt, o se
riozitate izvorîtă din impor
tanța muncii noastre. Am cu
noscut, cu alte cuvinte, o altă 
latură a aceleiași calități de u- 
tecist.

- Noi însă, tovarășe Petrov, 
am tot discutat pînă acum des
pre calitatea aceasta, despre 
titlul de utecist La urma ur
mei. ce înseamnă de fapt a fi 
utecist ?

— Răspunsurile le-am și dat 
deja pînă acum înseamnă cîte 
ceva din toate acestea.D MATALĂ

Personalitatea
„Prim-plan“-ului

în cinematografie, de unde a fost împrumutat, prim-planul desemnează o operație în aparență tehnică, dar de fapt o operație atît de bogată în efecte artistice îneît nimeni nu ezită să-l plaseze printre cele dinții modalități de expresie specifice celei de a șaptea arte. Iar televiziunea, cînd a preluat termenul pentru a-l pune pe genericul unei emisiuni, va fi apelat tocmai la semnificația lui de dincolo de aparențe.Pornind de aici. îndrăznesc să socot „Prim-plan"-ul — și să-l discut — nu ca un serial de interviuri, ci ca o emisiune care își propune să aducă mai aproape de publicul larg personalități dintre cele mai marcante, să le facă mai cunoscute nu înfățișarea ci ideile, originalitatea spirituală și — de ce nu ? — să le imortalizeze pe peliculă pentru o viitoare „filmotecă de aur" a neantului. Bineînțeles, interviul este pentru aceasta unul din mijloace — unul din principalele mijloace, dacă vreți. Dar, oricum, nu singurul. Și îmi închipui că nu mai are nevoie de demonstrație a- devărul banal după care universul spiritual al unui om poate fi deschis și altfel decît prin bombardarea cu întrebări mai mult sau mai puțin meșteșugite.Iată însă că, în practica quasi- săptămînală a „Prim-plan“-ului, nu numai că interviul tronează exclusivist, dar termenul de pe generic este cu insistență tratat ad-literam — invitații emisiunii fiind aduși și menținuți majoritatea timpului în cel mai strict prim-plan de către operatori. Cîteodată, ca în cazul chirurgului timișorean Pius Brînzeu, abuzul face chiar ca prim-planul să deservească pînă și cunoașterea exactă a înfățișării omului. Există, firește, și unele tentative de a îmbogăți arsenalul de mijloace al emisiunii : același chirurg a fost filmat și în timpul unei operații, pictorul Schweitzer - Cumpăna apărea pe micul ecran

ieșind din casă și plimbîndu-se, Ștefan Tripșa a fost urmărit de operator și în oțelăria hunedo- reană pe care o conduce... Dar, din păcate, imaginile acestea n-au depășit încă stadiul ilustrației nesemnificative, nici redactorii nici operatorii nu lasă impresia să fi căutat gesturile și momentele definitorii pentru respectiva personalitate. în citatul „Prim-plan“ cu Pius Brînzeu, de pildă, Aristide Buhoiu întreba — cu cea mai omenească curiozitate — cum se reface un chirurg după o operație grea ; răspunsul era pe cît de simplu pe atît de impresionant: „n-am timp să mă refac, ies de la o operație și mă grăbesc la Institut, unde sînt rec

tor, apoi la o ședință..." etc. Ei bine, refuz să cred că un operator care ar fi urmărit cu aparatul în mină acest traiect al chirurgului care a lăsat din mînă bisturiul nu ne-ar fi putut oferi cîteva secvențe revelatoare. Din a- cest punct de vedere, varianta inițială a acestei emisiuni — care se chema „Acasă la..." — era parcă mai complexă, mai edificatoare asupra omului, tocmai pentru că însuși titlul introducea mai multe elemente vizuale.Dar, ne place sau nu, deocamdată „Prim-plan“-ul se prezintă ca un serial de interviuri. Deci, calitatea „Prim-plan"-urilor se bizuie pe calitatea interviurilor. De fapt, cinstit vorbind, calitatea „Prim-plan"-urilor se bizuie la a- ceastă oră, judecind după cele mai bune, îndeosebi pe calitatea intervievărilor : și Lia Manoliu, mai demult, și Pius Brînzeu. mai recent, dar îndeosebi Ștefan Tripșa au impus emisiunile prin propria personalitate, prin faptul că și-au afirmat modul propriu de a vedea și gîndi lumea dincolo de

întrebări precum : „Se poate oțel fără transpirație ?“ Curiozitatea „omului de pe stradă", pe care parcă se străduiesc să o reprezinte redactorii emisiunii față în față cu personalitățile aborda- ' te, e cel mai adesea insuficientă pentru a sonda un univers original și sfîrșește prin a coborî interviul la nivelul unui asediu al curiozității comune, căruia un savant, un artist, sau pur și simplu un om inteligent îi rezistă cu amabilitate. „Vai, ce interesant răspuns !“ exclama la un moment dat Rodica Barău stînd de vorbă cu Ștefan Tripșa, după care îl îndemna să ne povestească și nouă o întâmplare din China, o anecdotă de fapt, cu tul translator care nu putea bea coniac cît un oțelar !Nu, nu pledez pentru interviul cu morgă, pentru interviul doct sau specios. însă o pregătire prealabilă mai temeinică, o observare mai atentă a omului. H biografiei și preocupărilor sale, chiar invitarea unui al treilea, care să poată întreba, dar și dialoga — într-un cuvînt transformarea interviului într-o discuți* avizată, neîntîmplătoare și edificatoare — iată cîteva posibilități pentru a face din „Prim-plan" nu numai o interesantă întâlniri cu un om Interesant, ci un moment memorabil, cu virtuți infot- mative, dar și formative.
COSTIN BUZDUGANP. S. O săptămînă întreagă *-• de luni, 25, pînă duminică, 31 ia-" nuarie a.c. — micul ecran *n-« avut nici un haz. Televiziunii pur și simplu l-a lipsit umorul, cri excepția celui împrumutat de redacția de teatru de la I. A. Ba- sarabescu. Și programul săptămî- nii în curs ne convinge că încă nu s-a terminat convalescență umoriștilor epuizați la Revelion. Mai așteptăm ?

INDUSTRIA-
un subiect al picturii*)

Pentru artă industria a deve
nit printr-un proces din ce în 
ce mai acuzat de generalizare 
sinonimă cu gîndirea tehnică. 
Este vizibilă tendința de a re
prezenta, uneori prin forme ab
stracte. industrial geometrice, 
principii și legi științifice. Din 
noianul imaginilor tot atît de 
ezoterice pentru privitorul obiș
nuit ca și reprezentarea grafică 
în ecuații a teoriei relativității, 
nu impune adesea decît o anu
mită atmosferă. Este un fel de 
matematică coborîtă la pragul 
senzațiilor. Nicolae Drăgușin 
ocolește mal mult din Instinct 
aceste habitudini, nu prin adin- 
cirea unui insolit tehnic, ci dim
potrivă prin relevarea firescu
lui. printr-o reîntoarcere la un 
concret a! acestuia. Industria în
seamnă pentru el scena de 
muncă, observarea unei expre
sivități a pieselor industriale, 
mai exact a unei purități și ri
gori a formelor acestora, care 
impresionează șl surprinde plă
cut. spiritul. Se simte că tînărul 
pictor a zăbovit ore. zile întregi 
pe șantiere si în uzine, că a pri
vit îndelung, fascinat ritmul co- 
frajelor, al baloturilor de sîrmă, 
masivitatea monumentală a lin- 
gourilor. ori strălucirile incan
descente ale cuptoarelor, pe care 
le transpune in pictură direct, 
numai pentru ..frumusețea" lor. 
fără ..deschideri" si fără alte ca
lități asociative. („Cofraic". 
..Lingou", „Rroderfe de oțel* 
etc.). Scenele de muncă mult 
mai numeroase într-o altă etapă

sînt concepute acum ca într-c 
lucrare tipică ..La Porțile de 
Fier", mai mult într-o perspec
tivă simbolică. Cîte un personaj 
este contrapus unui „ecran" i- 
mens de cofraje care domină 
întreaga economie plastică a lu
crării. Artistul vrea să stabi
lească sensuri etice directe între 
grandoarea, importanta construc
țiilor. și capacitatea de efort, 
inteligenta, abnegația omului. 
Nu moralizează dar nici nu re
curge la sugestii ambigue In
dică limpede intr-un limbaj

plastic la îndemlna celui mai 
diferențiat public. Accentul sim
bolic (nu metaforic), o tendință 
de generalizare vădită si în ca
zul său. pot fi recunoscute în 
lucrări în care forma industrială 
concretă tinde să fie ruptă din 
contextul său functional, aspi- 
rînd să devină prin ea însăși o 
expresie eseptializată. o „efigie" 
atotcuprinzătoare a industriei. 
(„Unduiri metalice". „Forme so
nore". „Incandescentă"). Este 
ciudat totuși că în aceste lucrări, 
evident mai evoluate sub as
pectul interpretării plastice, vi
ziunea decorativ-grafică. cu in
tenții sintetizatoare, acționează 
ca o limită de conținut, în timp

ce descrierea fragmentară, en 
caracter aproape de exercițiu, 
a materialelor și pieselor indus
triale. au calitatea de a evoca mal 
sensibil și mai vibrant atmos
fera șantierului, a „universului" 
industrial în general. Ne e greu 
să disociem tn ce măsură acest 
fapt se datorează unei „obiec
tive" uscăciuni pe care o presu
pune generalizarea, abstractiza
rea și unei „obligatorii" sensi
bilități. a unei substanțe vii ne 
care le includ reprezentarea de
taliului concret. Sau în ce mă
sură tentația, timidă, e drept, a 
unor inovații formale (preocu
pări pentru evidențierea structu
rii materiei colorate) nu-i ascun
de momentan ceva din substanța 
realității în care s-a fixai atît 
de decis. Oricum, această pic
tură realizată cu sensibilitate, 
trimită de spectacolul fascinant 
al industriei intr-o notă lirică 
ușor romantică, are darul de a 
lansa sau mai de grahă relansa, 
dincolo de inegalitățile artistu
lui. o discuție pe tema industriei 
ca una dintre posibilele terne 
ale artei. Dar nu ale unei indus
trii „în general", ci a uncia pri
vită ca fenomen concret, ca rea
litate bine fixată, ,ca un fe
nomen social de anvergurăC. R. CONSTA NTINESCU

•) Expoziția de pictură ■ Ni
colae Drăgușin — Galeriile de 
artă „Sinteza”. B-du) Magheru 
nr. 29.

Promisiunile și surprizele

unei saptamini
Am crezut că vom dedica de 

astă dată săptămânalele noastre 
însemnări premierei (anunțate 
pentru vineri seara) baletului lui 
Paid Constantinescu „Nunta în 
Carpați" Dar nici acum nu am 
putut avea bucuria să consem
năm strădaniile primei noastre 
scene lirice pentru împrospătarea 
repertoriului. Nepregătită sufi
cient, premiera a fost amînată.

In schimb, săptămînă muzicală 
ne-a oferit două prime audiții 
de muzică românească de incon
testabilă valoare : un nou Cvartet 
— al cincilea, de Zeno Vancea 
în concertul formației „Philhar- 
monia". (cvartet în care regăsim 
întreaga bogăție de idei, măies
tria conducerii vocilor din multe 
lucrări anterioare) și piesa „Con
tinuo" de Cornelia Dan Geor
gescu în simfonicul de joi seara 
din Studioul de pe strada Nu
ferilor.

„Continuo" este de la prima 
audiție o lucrare de o cuceri

toare prospețime. Ea se în
scrie drept o piesă simfonică de 
succes ce autentifică din nou va
lorile deosebite ale unui tinăr ta
lent.

Indiscutabil, succesul piesei 
lui C. D. Georgescu a fost asi
gurat de probitatea și dăruirea 
orchestrei si a dirijorului Ema-

MUZICĂ
nuel Elenescu care ne-au oferit 
o interpretare plină de seriozitate 
profesională. Dar nici exemplara 
tălmăcire a primei audiții de mu
zică românească, nici interesanta 
versiune a Simfoniei Fantastice 
de Berlioz nu au putut anula 
dezamăgirea încercată tn ascul
tarea Concertului pentru pian de 
Ceaikovski avîndu-l drept solist

pe pianistul italian — Pietro 
Soada. Am asistat la o „derulare" 
a partiturii fără o elementară 
concepție stilistică, plină de gre
șeli tehnice, libertăți ritmice și 
(cu totul inexplicabili nn acom
paniament impui si decalat care 
au umbrit un simfonic de inte
res.

Simfonicele Filarmonicii ne-au 
rezervat, după mulți ani, po
sibilitatea audierii integrale a ți
nui impunător opus haendelian : 
oratoriul ..Messias". La pupitru, 
perfect cunoscător al partiturii și 
autoritar s-a găsit Mircea Cris- 
tescu.

Grupul solistic, deși format din 
personalități ale solisticii vocale 
(printre ele Emilia Petrescu, 
Martha Kessler și tînărul laureat 
al Concursului „G. Enescu" — 
Gh Crăsnoru) — mai puțiri 
rodat. IOSIF SAVA
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CUViNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)lă. sau de la nu știu ce organizație producătoare de semințe să vină soluționarea problemei. Asigurarea seminței corespunzătoare trebuie să intre în preocuparea fiecărui producător. El, producătorul — și nu cei din București, de la centru de județ sau din altă parte — răspunde de ce fel de sămînță pune în pămînt. Fiecare unitate, consiliul ei de conducere — atît al întreprinderii de stat, cît și al cooperativei agricole — specialiștii respectivi, au datoria să cunoască ce sămînță să pună și în ce cantități; ei înșiși trebuie să hotărască cum să acționeze în această privință.Este necesar să luăm toate măsurile ca județul Ialomița — ca de altfel și celelalte județe ale țării — să-și asigure toată sămînță de care are nevoie. De altfel, în cadrul măsurilor organizatorice ce se prevăd pentru producerea semințelor, se pornește tocmai de la necesitatea ca unitățile de stat și cooperativele din fiecare județ să-și asigure în totalitate sămînță de care au nevoie pentru producția agricolă, și, numai în mod cu totul excepțional, vor putea să se a- provizioneze ou sămînță din județele vecine.Doresc să arăt, în această ordine de idei, că una este problema creării de noi soiuri — care poate fi rezolvată în anumite institute •— și alta este problema înmulțirii și asigurării permanente a seminței necesare agriculturii. Toți, sau aproape toți cei prezenți aici vă ocupați de agricultură; sînț printre dumneavoastră mulți specialiști — și cunoașteți bine că dacă nu vom asigura o înnoire a seminței la maximum 3—4 ani, degeaba vom cheltui banii pentru irigații, mecanizare și îngrășăminte, pentru că nu vom obține rezultate corespunzătoare.Comitetul județean de partid, direcția agricolă județeană, specialiștii, toate întreprinderile de stat și cooperativele să înțeleagă că problema seminței este hotărîtoare pentru o producție bună —• și lor, în primul rînd, le revine obligația de a se preocupa de asigurarea semințelor de care au nevoie. Nu vreau să se înțeleagă cumva că prin aceasta scutesc de răspundere ministerul. Am discutat cu . cadrele din minister, vom mai discuta, ele au răspunderea și vina lor pentru situația de astăzi — dar, dacă vom aștepta ca numai ministerul să rezolve problema, nu o vom soluționa corespunzător^ _ la nivelul cerințelor de astăzi.Aceeași situație există și în zootehnie. Așa cum au arătat unii tovarăși aici și, după cum cunoaștem cu toții, rasele de animale pe care le avem nu sînt de natură să asigure o creștere simțitoare a producției, mai cu seamă Ja bovine și ovine. La păsări s-au luat unele măsuri și problema se poate rezolva mai rapid. La porci, am importat rase mai bune — și în urma măsurilor luate, au început să se simtă rezultatele, deși nici în acest sector n-am putea spune că problema asigurării unor rase corespunzătoare, de înaltă productivitate, este pe deplin soluționată.Am vizitat zilele acestea cî- teva cooperative din județul dumneavoastră; cunosc, de altfel, multe cooperative și din alte părți ale țării — și pot spune că realmente potențialul nostru la taurine este rămas în urmă din punct de vedere biologic. Animalele pe care le avem consumă mult, dar nu reușesc și nu vor reuși să asigure o creștere rapidă a producției. De aceea, este necesar să fie luate toate măsurile pentru a îndrepta a- ceastă situație. Județul trebuie să urmărească realizarea a- cestor măsuri, să aibă un program propriu în această privință. firește, ca parte integrantă a programului național de dezvoltare a zootehniei. Să nu așteptăm ca problemele să se rezolve de la sine, ci fiecare județ,. fiecare întreprindere de stat și cooperativă să-și întocmească programul său concret de activitate, să se îngrijească și să a- sigure înnoirea într-o anumită perioadă a întregului efectiv de animale, desigur, fără a renunța la ceea ce avem, ci pornind d'e la efectivele de care dispunem. Aceste programe vor trebui să fie urmărite zi de zi, spre a asigura ca în cincinalul actual să obținem o cotitură în înnoirea efectivelor de animale. Cu1 500, 1 700, 1 800 sau chiar2 000 kg de lapte de vacă — și aceasta la cooperativele care asigură o furajare bună — nu vom putea obține progresul necesar. Cu 3 kg, cu 3,5 kg sau 4 kg de lînă la o oaie nu vom putea spune că avem rezultate corespunzătoare în a- cest sector. De asemenea, cu consumurile încă mari de furaje pentru obținerea unui kilogram de carne de porc și de pasăre, nu vom putea a- sigura o creștere simțitoare a producției noastre de carne.Iată de ce cred că este necesar ca județul Ialomița, fo

losind' specialiștii buni pe care îi are, să elaboreze împreună cu conducerile întreprinderilor de stat și cooperativelor, un program propriu în care să prevadă ce trebuie făcut, de ce sprijin are nevoie din partea Ministerului, pentru a rezolva această problemă deosebit de importantă și hotărîtoare pentru dezvoltarea agriculturii noastre.De asemenea, trebuie să ne preocupe în mod serios dezvoltarea legumiculturii — care în Ialomița are o pondere însemnată. Se poate oare admite ca în legumicultură, unde avem aproape peste tot terenuri irigate, să obținem producții de 12—14 000 kg pe ha ? Desigur, justificări se pot a- duce multe dar fără o producție de 25—30 000 de kg la ha nu se poate vorbi de o legumicultură avansată, care să asigure o anumită eficiență economică. Trebuie să ne gîndim să obținem 35—40 tone și chiar mai mult la hectar, dacă vrem să facem într-ade- văr o legumicultură înaintată. Au fost stabilite în această privință un șir de măsuri, dar deocamdată ele sînt doar pe hîrtie ; producțiile în 1970 au fost slabe, nemulțumitoare — și trebuie să discutăm lucrurile deschis, deoarece pentru a- ceasta ne-am adunat aici, spre a vedea ce avem de făcut pentru lichidarea liptsuriior existente.După cum vedeți, în mod practic, atît în ce privește cerealele, legumicultura, cît și în zootehnie, avem în fața noastră un cîmp foarte vast de activitate, un drum încă lung de străbătut pentru a cojiside- ra că am obținut rezultate de care să fim mulțumiți. în definitiv, în Bărăgan se va putea spune că avem o recoltă bună de grîu numai atunci cînd a- ceasta va trece de 4 000 kg. la ha. în medie pe județ. Pentru pămîntul Bărăganului 4 000 kg. grîu la hectar este chiar puțin. Problema care o pun în 4 fața activului de partid, a specialiștilor, a cooperatorilor este ca, pînă la sfîrșitul cincinalului, să depășim producția de4 000 kg. de grîu Ia hectar.în Bărăgan, la porumb neirigat se va putea spune că obținem o producție bună a- tunci cînd vom trece de 5 000 —5 500 kg. la hectar. Rezultatele cooperativelor ai căror reprezentanți au vorbit astăzi aici arată că este pe deplin posibil să se realizeze acest lucru. Dar trebuie să ne punem întrebarea ■ de ce în situația unor cooperative alăturate una obține 5 200 kg. Ia ha., iar alta 2 500 ? Se deosebesc oare condițiile climatice, sau sînt alți factori care împiedică obținerea de recolte bune ? Anali- zînd mai temeinic lucrurile vom vedea că, în afară de u- nele cazuri excepționale, cum au fost inundațiile în anumite zone — totul stă în felul în care se execută lucrările, în modul de muncă din cooperativele sau întreprinderile agricole de stat respective.Așadar, la porumb, trebuie să ne propunem ca, în 1975, media pe județ să depășească5 000 de kg. pe suprafețele neirigate, pentru că în condiții de irigare, fără o producție de 8 000 de kg. la ha, nu este rentabil să lucrăm: nu merită să cheltuim 22 000 de lei pentru a iriga un hectar de pe care să obținem în final 5 000—6 000 de kg. porumb.în programul pe care județul trebuie să-l definitiveze pentru următorii cinci ani trebuie să pornim de la condițiile concrete ale Bărăganului și, în funcție de acestea, să stabilim măsurile economice, organizatorice, de asigurare a seminței, de aplicare a științei agrotehnice și tot ceea ce este necesar, neuitînd nimic, nici un factor care poate să concure la realizarea unor producții mari încît județul Ialomița să devină realmente un județ fruntaș. Din punct de vedere pedoclimatio județul dumneavoastră are cele mai bune condiții și aș dori ca la sfîrșitul cincinalului să putem constata cu satisfacție că, într-adevăr, Ialomița se află pe primul loc în agricultură (Aplauze îndelungate).După cum știți, măsurile stabilite de Comitetul Central al partidului nostru în lunile noiembrie și decembrie anul trecut sînt menite să ducă Ia o mai bună organizare și folosire a forțelor pe care Ie avem în cooperativele agricole și, în general, în agricultură. M-aș referi în primul rînd' la crearea consiliilor intercoope- ratiste. Desigur, și în viitor u- nîtatea de bază a producției agricole va rămîne cooperativa, însă, așa cum a demonstrat experiența întreprinderilor agricole de stat, pentru o bună specializare și profilare a producției — atît de cereale, cît și animaliere — pentru a asigura folosirea rațională și ou randament superior a pă- mîntului și a mijloacelor financiare este necesar să unim eforturile cooperativelor. A- ceste consilii intercooperatiste, în cadrul cărora se păstrează 

independența fiecărei cooperative, au tocmai scopul de a asigura o amplasare mai judicioasă a culturilor spre a putea să cultivăm griul, porumbul, floarea-soarelui, legumele în locurile cele mai corespunzătoare, să folosim mai bine cadrele de specialiști, mijloacele de mecanizare. Vom putea face astfel investiții mai eficiente; nu va mai fi nevoie să se construiască în fiecare unitate și îngrășătorii de porci și maternități șa., ci se va putea trece la o profilare, ceea ce va ieftini investiția, îi va spori eficiența e- conomică. Prin consiliile intercooperatiste se creează deci condițiile necesare pentru a ridica organizarea și gradul de specializare al cooperativelor agricole la nivelul întreprinderilor de stat- Doresc să arăt că nu numai că nu vom avea nimic împotrivă, ci vom saluta cu toții acele cooperative care se vor lua la întrecere — așa cum au spus aici unii președinți — cu întreprinderi de stat și, mai ales, dacă le vor întrece (Aplauze), în fond condițiile sînt aceleași atît în ce privește mecanizarea cît și îngrășămintele. într-un an-doi vor fi asigurate condiții asemănătoare și în ce privește numărul de specialiști în cooperative. Prin crearea consiliilor intercooperatiste, specialiștii vor putea fi concentrați și folosiți mai bine, a- sigurîndu-se astfel premisa ca, într-adevăr, cooperativele agricole să se poată întrece pe picior de egalitate, cu orice întreprindere se stat. Avem, totodată, în vedere ca cooperativele agricole să colaboreze cu întreprinderile de stat, să organizeze anumite acțiuni comune și chiar unele acțiuni de specializare — mai cu seamă în zootehnie, unde avem începuturi bune. Aceasta va deschide, într-adevăr, calea unui progres mai rapid al agriculturii în toate domeniile de ^activitate-Cunoașteți că recent s-a stabilit introducerea unui nou sistem de organizare a muncii în cooperative, trecîndu-se la brigăzi complexe și la folosirea acordului global. Aceste măsuri vor duce la o mai bună stimulare și cointeresare a cooperatorilor în obținerea unor producții sporite. Este adevărat că vechiul sistem, care egaliza într-un anumit sens veniturile, nu era stimu- latoriu. Prin acordul global, prin sistemul nou de organizare a brigăzilor complexe, veniturile fiecărui cooperator, ca și ale mecanizatorilor — inclusiv ale președintelui de cooperativă și directorului de stațiune de mecanizare — vor fi legate nemijlocit de rezultatele producției. Cu cît fiecare cooperator va obține mai multe tone de legume, de grîu, de porumb la hectar, cu atît vor crește veniturile sale. Sînt, din acest punct de vedere, posibilități nelimitate; cine va munci cu bune rezultate va putea să cîștige mult, — dar fără muncă, să nu dăm nimănui nimic. Cel care va lucra mai bine și va obține zece tone de grîu Ia hectar, să primească, de pildă, de trei ori mai mult decît cel care a obținut numai trei tone Ia hectar. Acestea sînt posibilitățile pe care le oferă sistemul a- cordului global, și ele sînt valabile în toate domeniile a- griculturii — în zootehnie, legumicultură, viticultură și în producția cerealieră. Trebuie să aplicăm consecvent acest sistem pentru că el va face ca veniturile fiecărui cooperator, ale fiecărui lucrător din agricultură să fie și mai mult legate de creșterea e- fectivă a producției. în felul acesta, vom crea condiții pentru creșterea producției și ridicarea, pe această bază, a veniturilor cooperatorilor, inclusiv a celor din conducere — președintele, inginerii și alte cadre — deoarece și cîști- gurile acestora trebuie să fie în raport cu producția medie realizată în cooperativă. Așa, cum de altfel s-a apreciat și aici, noi considerăm că prin introducerea acordului global, prin noul sistem de organizare a muncii în cooperativă se vor crea premise pentru desfășurarea în mai bune condiții a lucrărilor agricole.Pornind de la anumite situații din alte județe, ne-am gîndit să introducem și un venit minim pe care l-am stabilit la 300 de lei. Am constatat însă că în județul Ialomița în nici o cooperativă nu s-a vorbit de 300 de lei. în cooperativele unde am fost, mi s-a vorbit de un venit de 900 lei lunar în zootehnie, de 500—600 lei la culturile de cîmp — și acesta numai ca plată imediată, urmînd ca la sfîrșitul anului venitul să se ridice de fapt la 1 000, 1 200, l 400 lei lunar și chiar mai mult- Desigur, acestea sînt rezultate bune ; de altfel, un venit de 1 400—1 500 lei lunar este egal cu salariul mediu din industrie, ceea ce arată că, într-adevăr, județul Ialomița a 

obținut o serie de realizări importante, asigurînd. permanent în bani un minim de 500—600 sau chiar 800—900 lei lunar și creînd astfel condiții pentru a se putea desfășura mai bine activitatea de producție.Stabilind minimul garantat la 300 lei, am avut în vedere ca și membrii cooperativelor mai slabe să aibă totuși un anumit venit lunar, ca statul să le vină în ajutor, acordîndu-le avansuri lunare pînă cînd ele vor reuși să-și asigure o dezvoltare corespunzătoare. Minimul acesta poate însă crește, fiind diferențiat pentru fiecare cooperativă; el poate fi de 700, de 900, de 1 500 lei lunar, sau chiar mai mare, în funcție de rezultatele activității concrete din unitatea respectivă. Nimic nu poate împiedica cooperativele care au posibilități să a- corde un venit lunar oricît de mare, corespunzător cu rezultatele obținute în producție.în cadrul consfătuirii s-au ridicat și unele probleme legate de minimul de cereale. Și aici este vorba de o limită minimă, deoarece cooperativele care vor obține recolte mari vor putea acorda, din producția suplimentară, cereale în plus. De asemenea, cooperativele cu rezultate bune vor dispune de mai multe posibilități pentru a asigura ca membru cooperatori să-și cumpere direct pîine. Noi am luat mai de mult măsura de a organiza în comune brutării — prin cooperativele de producție sau de consum — iar în cincinalul actual va trebui să ne propunem să rezolvăm definitiv această problemă.Cînd am stabilit minimul de cereale, am avut în vedere, consumurile atît de la noi din țară, cît și, în general, din lume, consumuri care nu depășesc, la pîine, 150 kg. Stabilind această limită ne-am gîndit, de asemenea, că, o dată cu o anumită reglementare, să realizăm mai multă echitate, pentru că, pînă acum, unii cooperatori primeau de două-trei ori mai mult grîu sau porumb decît le trebuia, și alții nu primeau nici cît a- veau nevoie. Ținînd seama de experiența de pînă acum, considerăm că trebuie să luăm măsuri pentru a asigura tuturor celor ce muncesc permanent în cooperativă și execută lucrări în sectoarele unde sînt repartizați, o aprovizionare corespunzătoare pentru ei și familiile lor.Este necesar să creăm condiții pentru a asigura de lucru cooperatorilor și în perioadele cînd nu sînt activități agricole. Astăzi, pe țară, un cooperator lucrează circa 120 —130 zile, uneori nici atît. în comparație cu un muncitor, un cooperator lucrează doar, a- proximativ, o treime din timpul posibil. Deci, există în această privință o mare rezervă de forță de muncă, de creștere a productivității muncii sociale și sporirea avuției naționale. Dacă cele cîteva milioane de cooperatori ar lucra circa 300 zile anual, cît se lucrează în medie în industrie, ar crește în mod considerabil productivitatea, ar spori venitul și avuția națională a patriei noastre. Să ne imaginăm cu cît ar crește pe această bază bunăstarea țărănimii și a întregii țări ! Iată de ce este necesar, ca în primul rînd, să ne preocupăm serios de organizarea cît mai bună a activităților agricole, să dezvoltăm fermele de creștere a animalelor, să creăm diferite secții de industrializare sau prein- dustrializare a produselor a- gricole și, totodată, să organizăm o serie de alte activități spre a asigura condiții de muncă în tot timpul anului, pentru toți cooperatorii. A- ceasta este o cale deosebit .de importantă pentru a ridica nivelul agriculturii noastre, nivelul general de viață al țărănimii pentru a realiza apropierea treptată a satului de oraș, creșterea bunăstării întregului popor. (Aplauze puternice, îndelungate).Tovarăși,în consfătuire . s-a vorbit mult d’e lipsurile existente în domeniul activității de irigare, mai cu seamă în ce privește folosirea suprafețelor irigate. Desigur, nu. se poate spune că nu am realizat unele lucruri bune în cei cinci ani care au trecut; dar, aici s-au evidențiat și multe neajțmsuri,— și este necesar să fie luate măsuri hotărite pentru ca suprafețele irigate să fie utilizate în mod corespunzător. în această privință nu trebuie să se aștepte ca totul să vină de la București ; aceasta este o sarcină a Comitetului județean, a Direcției agricole județene. Fiecare întreprindere de stat și cooperativă trebuie să se preocupe de folosirea sistemului de irigații. Este necesar să revedem — și vom revedea— sistemul general de construcție a irigațiilor, spre a întări mai mult răspunderea fiecărei cooperative și întreprinderi de stat pentru folosirea terenurilor irigate. Canalele și sistemul principal de irigații trebuie să asigure apa necesară, dar folosirea acesteia trebuie să o hotărască 

pînă la urmă, cooperativa, întreprinderea de stat cu specialiștii săi, fără să se aștepte ca cineva din afară să vină să le facă această treabă. De altfel, la sfîrșitul acestei luni voim avea o conferință pe țară cu privire la irigații, unde vom examina pe larg toate aceste probleme.Am irigat pînă acum o suprafață însemnată și ne propunem să realizăm peste un milion de hectare în cincinalul în care am intrat, să a- jungem deci la aproape două milioane hectare suprafață irigată.într-adevăr, In legătură cu aceasta se pun probleme deosebite ; trebuie să luăm toate măsurile, să ne preocupăm serios de executarea lucrărilor, dar, în același timp, este necesar să asigurăm folosirea în condiții cît mai bune a terenurilor irigate. Aceasta cu atît mai mult cu cît costurile lucrărilor sînt foarte mari și trebuie să le recuperăm prin- tr-o producție suplimentară. Vom analiza — șl probabil că vom ajunge la o soluție acceptabilă atît pentru stat cit și pentru cooperatori — posibilitatea de a trece la mărirea termenului de recuperare a 1 creditelor acordate în acest scop, de la 10—12 ani, la 14— 15 sau 16 ani, cît va fi necesar ; însă, principala cale nu este aceasta, pentru că, chiar dacă o să mărim la 18, la 20 de ani termenul de recuperare, acești bani pînă la urmă tot poporul nostru trebuie să-i asigure, pentru că el este proprietarul acestor bunuri, stă- pînul avuției naționale. Avem un anumit fond de investiții pentru aceste lucrări și va trebui să-l gospodărim cît mai bine; dacă vom acorda fiecărei unități în parte credite pe 20 de ani, într-un fel se va ușura situația unor cooperative sau altora, dar, în ansamblu, statulț societatea noa- tră, nu va cîștiga, dimpotrivă, va pierde. Singura cale pentru a avea rezultate bune este să obținem producții sporite, să realizăm recolte mari pe toate suprafețele irigate. A- ceasta ne va ajuta să sporim avuția generală și să creștem bunăstarea întregii țări.Una din problemele importante în înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii este asigurarea cadrelor necesare, atît de specialiști cu studii superioare și medii, cît și de cadre calificate de mecanizatori, de muncitori pentru sistemele de irigații și, în general, pentru producția agricolă. Este necesară ridicarea cunoștințelor agricole ale întregii noastre țără- nimi. Avem unele rezultate bune în această privință dar, față de sarcinile pe care ni le propunem în actualul cincinal, trebuie să acordăm a- cestor probleme o atenție mult mai mare decît pînă acum. Se impune să asigurăm o mai bună pregătire a inginerilor, în așa fel încît aceștia să vină ■în agricultură cunoscînd temeinic ce înseamnă agricultura, știind să folosească în mod corespunzător mijloacele cu care este ea înzestrată. Toți specialiștii care se pregătesc pentru a lucra în agricultură vor trebui să primească în cursul școlarizării cunoștințele necesare spre a-și putea îndeplini în bune condiții sarcinile ce le revin. Este necesar să introducem principiul ocupării posturilor prin concurs, renunțînd la practica de a angaja oamenii numai pentru că au terminat o școală sau o facultate. Dacă vrem să numim un șef de fermă, el trebuie să știe ce înseamnă conducerea unei asemenea unități, și numai dacă la concurs reușește să demonstreze acest lucru trebuie să-l angajăm într-o astfel de funcție. Aceasta este, de altfel, valabil pentru toate sectoarele de activitate.Va trebui să luăm toate măsurile pentru pregătirea cadrelor, pentru îmbogățirea permanentă a cunoștințelor tuturor celor care lucrează în a- gricultură, întrucît pînă la urmă aceasta este problema hotărîtoare. Putem realiza lucrări de irigații, putem asigura mașini și îngrășăminte — dar dacă oamenii nu vor ști să le folosească cu pricepere, nu vom obține ceea ce ne propunem. în toate eforturile care le facem, hotărîtor este omul — și de el trebuie să ne preocupăm în mod deosebit. Este necesar ca, în activitatea comitetului județean, problema bunei pregătiri a cadrelor la toate nivelele, să ocupe un loo principal.Ne aflăm în prezent într-o etapă nouă de dezvoltare a României, Aceasta impune îmbunătățirea activității noastre în toate domeniile, cere ca, permanent, cei care sînt chemați să-și construiască în mod conștient viitorul lor să aibă posibilitatea de a lua parte la rezolvarea tuturor problemelor privind conducerea vieții economice și sociale a țării. 

Cunoașteți atenția pe care o acordă Comitetul Central, partidul nostru, consultării neîncetate a oamenilor muncii, a întregului popor asupra tuturor problemelor care privesc prezentul și viitorul patriei. Noi pornim de la faptul că, în condițiunile în care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea și-au luat destinele în propriile mîini, trebuie să fie create și formele organizatorice corespunzătoare pentru participarea organizată, la toate nivelele, a oamenilor muncii, la soluționarea problemelor dezvoltării societății noastre.Mi-a făcut o deosebită plăcere să ascult aici relatările despre felul în care se desfășoară adunările generale din cooperative, despre modul în care se dezbat problemele în consiliile cooperativelor, ale întreprinderilor de stat șl de mecanizare. Va trebui să acordăm în continuare și mai multă atenție organizării acestor adunări generale, activității consiliilor de conducere ale cooperativelor și celor intercooperatiste, participării tuturor cooperatorilor la stabilirea căilor de dezvoltare a fiecărei unități. Vorbind despre stările de lucruri din unele unități, mulți s-au referit aici la faptul că „așa au primit sarcini", că „așa au primit planul". Desigur, în sistemul nostru există — și trebuie să existe — o coordonare și o unitate de conducere a județului, a Întregii societăți. Dar, în același timp, trebuie să înțelegem că numai în măsura în care fiecare unitate de producție — cooperatistă sau de stat — își va stabili ea însăși planul, analizînd bine toate posibilitățile și mijloacele de care dispune, acesta va fi un plan real; în acest caz nimeni nu va mai putea spune că „așa mi-a spus directorul general sau ministrul a- griculturii". Este necesar ca planul de dezvoltare al fiecărei unități să fie rezultatul hotărîrii adunării generale a cooperativei; numai acest plan va fi cu adevărat viabil și va uni toate forțele pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite. Aceasta este, de altfel, una din cerințele de bază ale democrației cooperatiste, ale însăși dezvoltării democrației socialiste.Este necesar să ne preocupăm mai mult de îmbunătățirea activității direcțiilor județene. Ele, de altfel, au fost recent reorganizate, s-au unificat cu unitățile Ministerului Industriei Alimentare, pornin- du-se de la necesitatea ca cel care se ocupă de prelucrarea și industrializarea produselor agricole să aibă și răspunderea pentru felul în care se asigură producția necesară de cereale, legume, plante tehnice. Era și este cu totul anormal ca fabricile de zahăr și conducerile acestora să lucreze doar 4 sau § luni pe an, dar să nu se preocupe aproape de loc de ceea ce se întîmplă cu cultura sfeclei de zahăr. Avem în vedere ca în viitor conducerea fabricii de zahăr să răspundă nemijlocit și să urmărească felul în care se fac lucrările pentru sfecla de zahăr, să acorde asistență tehnică și ajutor cooperativelor și unităților care produc sfecla de zahăr. La fel se pune problema și pentru alte plante tehnice, precum și în viticultură și în alte sectoare. în felul a- cesta, vom folosi mai bine forțele pe care le avem în fiecare județ și pe întreaga țară, spre a ajuta efectiv producția — fără a mai aștepta ca produsele agricole să vină de-a gata spre prelucrare. Măsurile stabilite nu sînt deci legate numai de o anumită reorganizare, ci ele pornesc de la necesitatea de a apropia și mai mult conducerea agriculturii de producția de bază, de producția agricolă, de ,a-i acorda un sprijin mai puternic pentru a putea realiza în condiții mai bune sarcinile ce-i revin. în județul Ialomița, mi se pare, personalul direcției agricole se ridică la peste 500 de oameni. Vă închipuiți ce uriașă forță reprezintă aceasta ! Firește, fiecare are atribuțiile sale, dar dorim ca toți acești oameni să fie mai strîns legați de producție, să ajute nemijlocit și în mod mai eficient unitățile din agricultură. Pe a- cest principiu s-a reorganizat, de altfel, și Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și. Apelor.Sarcinile însemnate ce se ridică astăzi în agricultură pun în fața organelor agricole, ale ministerului, răspunderi deosebit de mari. Eu aș dori să nu ne mai întîlnim în viitor cu unele din problemele care s-au ridicat aici — cum este de pildă, acea a pieselor de schimb — pentru că sînt probleme care depind, pînă la urmă, de felul în care organele agricole lucrează. Sînt create toate premisele ca cerințele de aprovizionare teh- nico-materială să fie rezolvate în bune condiții, pornin- 

du-se, desigur, de la folosirea rațională și judicioasă a mijloacelor existente.în Ialomița, la un tractor revin 80 de hectare și se poate spune că în această privință, avem totuși, o situație bună. Dar de ce oare nu luăm măsuri pentru a repara bine mijloacele cu care trebuie să stringem grîul și porumbul ? Este adevărat că, în trecut, mecanizatorii se preocupau mai mult de hantri și mai puțin de producție ; acum, dacă vor pierde 300 de kg de grîu, se va diminua în mod corespunzător și venitul lor ; aceasta îi va determina să repare la timp mașinile, să asigure strîngerea în întregime a recoltei. Dar cu aceasta nu se rezolvă pe deplin problema. Consider că este necesar ca comitetul județean să organizeze în fiecare an, printr-o comisie județeană, un control riguros asupra felului cum s-au făcut reparațiile mașinilor agricole. Dispunem astăzi de toate condițiile și posibilitățile pentru a realiza reparații corespunzătoare. La sfîrșitul anului trecut am luat un șir de măsuri pentru a asigura piesele de schimb necesare, s-au stabilit — nu în general, ci în mod concret — răspunderi și măsuri precise, inclusiv pentru întreprinderile Ministerului Agriculturii care pot și trebuie să contribuie mai mult la rezolvarea acestor probleme,Producem, desigur, și mașini noi, dar nu vom putea ca într-un an, și nici în doi, să înlocuim toate mașinile actuale. Combina „Gloria" — de care s-a vorbit aici — va fi și ea introdusă în cîțiva ani. Anul acesta se vor produce vreo 2 000 de astfel de mașini, dar pînă la acoperirea necesarului —■ care probabil se va ridica la 15 000—20 000 de astfel de combine — va mai trece un timp. Pînă atunci nu trebuie să uităm că dispunem de circa 50 000 de combine mai vechi și la care nu putem renunța. așteptînd altele noi; trebuie să luăm măsuri corespunzătoare pentru a le repara și a le utiliza din plin. în județul dumneavoastră sînt peste 
4 000 asemenea mașini și ele trebuie folosite.în legătură cu activitatea organelor agricole s-au ridicat, de asemenea, probleme deosebit de importante. Mă așteptam, să spun drept, Ia unele critici mai ascuțite la adresa modului în care organele a- gricole, inclusiv Ministerul rezolvă problemele. Poate că în județul Ialomița nu sînt motive pentru asemenea critici ; m-ar bucura dacă așa ar fi, deși, după problemele ridicate de vorbitori, nu aș putea spune că nu sînt destule neajunsuri în activitatea organelor agricole din județ.înfăptuirea sarcinilor mari ce revin agriculturii cere, de asemenea, îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid. Am auzit cu satisfacție că avem în cooperativele din județ organizații de 200, 300 și chiar 500 membri de partid, deci organizații mari, că în general ele joacă un rol tot mai important în viața unităților agricole respective. Este necesar ca toate organizațiile noastre de partid din unitățile cooperatiste și de stat să pună în centrul activității lor realizarea directivelor Congresului al X-lea, a hotărîrilor plenarelor Comitetului Central privind agricultura ; se impune, de asemenea, ca și comitetul județean de partid să acorde mai multă atenție soluționării operative a unor probleme legate de activitatea în cooperative. Desigur, avem rezultate pozitive, cunosc munca bună a comitetului județean Ialomița, știu că biroul județean acționează pentru a asigura realizarea în condiții optime a sarcinilor trasate de Comitetul Central ; dar un șir de probleme puteau fi soluționate mai rapid, se putea acționa cu mai multă operativitate pentru a a- sigura înlăturarea unor neajunsuri. Nu vreau să mă refer la cazuri concrete, dar chiar printre problemele sesizate aici sînt unele care se puteau rezolva cu forțe locale, ale comitetului județean. Este necesar ca organele și organizațiile noastre de partid să-și îmbunătățească și ele activitatea, să fie mai receptive, să acționeze cu mai multă promptitudine în soluționarea diferitelor probleme pe care le ridică construcția socialistă. Vom acționa în continuare pentru lărgirea a- tribuțiilor comitetelor județene de partid și a consiliilor județene populare, orășenești și comunale ; vrem ca organele locale să aibă un cuvînt tot mai important, hotărîtor, în rezolvarea problemelor, pentru că — este limpede, nimeni d-in București nu va putea soluționa mai bine problemele care se ridică în fiecare județ decît organele locale respective.Am acordat acestor organe multe atribuții și mergem în continuare pe linia lărgirii a- cestora, dar trebuie să facem în același timp ca în activitatea 

tuturor organelor noastre de partid și de stat, a consiliilor populare să intervină îmbunătățiri continue, să se perfecționeze metodele și stilul de muncă. Vrem să ușurăm și să simplificăm și mai mult legăturile cu primii secretari, cu președinții consiliilor populare ; a- ceștia trebuie să poată avea mai operativ legătură cu Consiliul de Miniștri, cu Comitetul Executiv, spre a asigura mai multă promptitudine în rezolvarea problemelor complexe care se ridică. Trebuie să înțelegem cu toții că soluționarea problemelor care se pun în toate sectoarele cere fiecăruia la locul său de muncă răspundere, multă pricepere, o preocupare susținută pentru bunul mers al activității, pentru ridicarea bunăstării tuturor oamenilor muncii. Aceasta este problema centrală a activității partidului nostru. (Aplauze puternice, prelungite).Nu aș dori, tovarăși, să mă opresc asupra problemelor situației Internaționale. Cunoașteți cum a acționat'și acționează partidul și guvernul țării noastre pentru a-și aduce contribuția la dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, la întărirea unității mișcării comuniste, a tuturor forțelor antiimperialiste. De asemenea,' cunoașteți activitatea partidului și guvernului țării noastre pentru a dezvolta relațiile cu toate statele lumii. în întreaga activitate internațională considerăm că acționăm în. spiritul răspunderii față de poporul nostru, față de națiunea noastră, pentru ca România să-și asigure un loc demn In sistemul țărilor socialiste, în rîndul tuturor țărilor lumii, ca stat independent, liber și stăpîn pe destinele sale (Aplauze furtunoase).Am apreciat întotdeauna și apreciem că, rezolvînd în condiții bune sarcinile construcției socialiste în țara noastră, ne îndeplinim principala îndatorire de partid comunist, de partid care și-a asumat rolul de conducător al destinelor poporului și națiunii noastre. Și în viitor vom face totul pentru îndeplinirea acestei misiuni, vom situa în centrul preocupărilor și eforturilor noastre dezvoltarea cu succes a construcției socialiste pe pămîntul României, ridicarea bunăstării poporului român. (Aplauze prelungite).Acționînd în acest fel, noi ne îndeplinim în același timp și o îndatorire internaționalistă, pentru că numai în măsura în care fiecare partid comunist se identifică cu năzuințele poporului din care face parte și îl conduce cu succes pe calea socialismului și comunismului, el își înfăptuiește rolul său istoric — național și internațional. (Aplauze puternice, prelungite).Tovarăși,în încheiere, aș dori să a- trag atenția asupra faptului că ne aflăm în ajunul lucrărilor agricole de primăvară. că mai sînt doar cîteva săptămîni pînă la începerea lor. Este necesar să ne concentrăm imediat asupra măsurilor ce se impun în această privință, să acționăm astfel ca lucrările de primăvară și întreținerea culturilor să se desfășoare în bune condiții. După cum au spus mulți tovarăși aici, se pare că însă- mîntările de toamnă se prezintă bine ; avem perspective bune, dar pentru a le transpune în realitate este necesar să se desfășoare o muncă susținută pe ogoare din partea tuturor — și aceasta este principala sarcină pe care trebuie să o îndeplinim.Am discutat în cadrul consfătuirii multe probleme pe care trebuie să le ducem la bun sfîrșit printr-o activitate praotică concretă- Dacă ne vom rezuma numai ia hîrtii nu vom avea nici grîu, nici fnsămînțări. Trebuie să ne a- pucăm cu temeinicie de muncă, în fiecare unitate, să renunțăm la referate și instrucțiuni, să rezolvăm practic problemele ! Numai atunci vom obține o recoltă bună — și a- vem toate condițiile pentru a- ceasta. Sînt convins că organizația de partid județeană, toți comuniștii, toți cooperatorii și lucrătorii din întreprinderile agricole de stat și de mecanizare, toți specialiștii agricoli nu-și vor precupeți eforturile pentru a îndeplini în bune condiții sarcinile mari pe care le au, pentru a face din județul Ialomița un județ fruntaș în agricultură. (Aplauze prelungite).Vă. urez dumneavoastră, tuturor comuniștilor, tuturor locuitorilor județului Ialomița, rezultate cît mai bune și succese tot mai mari, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, ovații, urale ; se scandează: „Ceaușescu —Ceaușescu", „P.C-R. — p.C.R.")
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TELEGRAMA ADRESATA DE CADRELE DIDACTICE DIN JU
DEȚUL SĂLAJ CĂTRE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU.

DE BACALAUREAT Șl CONCURSUL

în numele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România și al meu personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Comitetului Central al Frontului Național din Cehoslovacia.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre, dintre Frontul Unității Socialiste din Republica Socialistă România și Frontul Național din Cehoslovacia se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.
Sub egida 

a Arhivelor 
mineața s-a 
lă expoziția 
tele epocii", 
sării a 150 de ani de la mișca
rea revoluționară condusă 
Tudor Vladimirescu.

In sălile Muzeului Arhivelor 
Statului stnt expuse documen
te originale : acte oficiale, pro- 
alamații ale lui Tudor Vladimi
rescu către populația Bucureș- 
tiului, scrisori șl alte mărturii 
care prezintă atmosfera anilor

Direcției generale 
Statului, marți di- 
deschis în Capita- 
,,1821 în documen- 
consacrată aniver-

de

1810—1821, desfășurarea șl ex
tinderea mișcării revoluționa
re. Numeroase lucrări aparțt- 
nînd unor gînditorf și istorici 
români evocă personalitatea lui 
Tudor Vladimirescu, importan
ța mișcării revoluționare condu
se de el pentru independența ș! 
libertatea poporului.

Alocuțiunea de inaugurare 
expoziției 
Gheorghe 
Direcției 
Statului.

La Zalău a avut loc un sim
pozion intitulat „Aspecte ale dez
voltării învățămlntului din Să
laj". La încheierea acestei ample 
manifestări, participanții au a- 
dresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului ~ 
Român, tovarășului 
Ceaușescu, în care se 
sentimentele de caldă recunoș
tință ale cadrelor didactice pen
tru condițiile create dezvoltării 
învățămîntului în patria noastră. 
„Simpozionul, se spune în tele
gramă, îl închinăm apropiatei 
sărbători a semicentenarului 
partidului nostru glorios, părin
tele iubit al întregului popor. Cu 
această ocazie exprimăm înalta 
prețuire și admirație față de 
Partidul Comunist Român, sim
bol strălucit 
al 
nale și spirituale,

Comunist 
Nicolae 
exprimă

istorie a patriei, să facem tot ce 
ne stă în putință pentru a fi 
demni de prezentul și viitorul 
unei Românii prospere, libere și 
independente. Ne angajăm cu în
treaga noastră ființă de a aduce 
noi contribuții la înflorirea eco
nomică, socială și culturală a pa
triei. a județului nostru Sălaj, de 
a valorifica și îmbogăți tezaurul 
spiritual al acestor meleaguri, de- 
punînd eforturi deosebite pentru 
instruirea și educarea temeinică 
a elevilor, pentru lărgirea orizon
tului cultural a] maselor".

DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR
Ministerul învățămîntului fa

ce următoarele precizări cu pri
vire la desfășurarea examenu
lui de bacalaureat în anul 1971 
șl a concursului de admitere în 
învățămîntul superior pentru a- 
nul universitar 1971/1972.

rea para

proiectați

a 
a fost rostită de 
Titireanu, directorul 

generale a Arhivelor

al dăruirii, 
permanenței noastre natio- 

. ’ ' ' , al victoriilor
de edificare socialistă. înțelegem 
că sîntem datori a cultiva în ca
litatea noastră de educatori, idei 
ale unui respect profund pentru 
partidul nostru greu încercat în 
lupte, care a deschis cea mai 
luminoasă epocă din îndelungata ZURICH au început ieri

metrilor

Realiza

NICOLAE LĂPUȘNEANV

• LA----------------- .
campionatele europene de pati
naj artistic. în proba masculină, 
după efectuarea primelor două 
exerciții obligatorii conduce 
sportivul cehoslovac Ondrej N“- 
pela cu 314,4 puncte, urmat de 
Serghei Cetveruhin (U.R.S S.) 
292.8 puncte, Serghei Volkov 
(U.R.S.S.) 288 puncte, Haig
Oundjlan (Anglia) 279.2 puncte. 
Patinatorul român Gh. Fazekaș 
ocupă locul 17 cu 242,4 puncte, 
în clasamentul transmis de a • 
genția France Presse figurează 
22 de concurenți. la sediu) din Capi- secției a- a

(Urmare din pag. I)

prî- 
în 

spre 
asi- 
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unui obiectiv industrial în 
mele luni după intrarea 
funcțiune. Să luăm de plidă 
analiză, numai chestiunea 
gurării cu cadre. în cazul
tru, marea majoritate a cadre
lor nu poate fi recrutată decît 
din celelalte sectoăre ale uzinei. 
Și firește, conducătorii acestor 
secții cu asemenea prilej nu re
nunță prea ușor la cadrele de 
bază, la muncitorii care se achi
tă cu multă seriozitate de înda
toririle lor, ba 
losesc asemenea 
a scăpa de cei 
de treabă. Dacă 
laminorul de fi .
problema cadrelor a fost rezol
vată cum nu se poate mai bine, 
presupunem că s-a procedat alt
fel, că s-a renunțat Ia unele 
metode pe care bineînțeles nu 
le putem condamna categorie, 
deoarece e firesc ca cei ce s-au 
zbătut pentru pregătirea cadre
lor secției, să caute, nu neapărat 
din egoism, a le reține la locu
rile de muncă, pentru care s-au 
calificat inițial.

— Nu, nici la no! nu s-a pro
cedat altfel, ne mărturisește 
maistru] principal Gheorghe 
Goldan, de la laminorul de 6 
țoii. Pe atunci, cînd s-a început 
recrutarea cadrelor pentru noul 
obiectiv, eu eram maistru prin
cipal la laminorul de 16 țoii. La 
cine eram să renunț ? La cei 
buni ? Nu prea mă lăsa inima ! 
Așa că am consimțit ca la lami
norul de 6 țoii să vină cei al 
căror aport în producție era mai 
scăzut. întîmplarea a făcut însă 
ca și eu să fiu aici. Dacă știam...

Dincolo de tenta hazlie, rela
tarea maistrului Gheorghe Gol
dan, conține mult adevăr. Și to
tuși cum s-a reușit ca la
minorul de 6 țoii să dispună ’a

e entuziasmat de 'huna funcțio
nare a utilajelor ți ți-a propus 
să facă tot ce poate ca această 
bună funcționare să se mențină

GH. BE/ENARU 
laminator

La cei 18 ani ai lui, se află la 
comanda unui post principal de 
la linia de laminoare ți deși a 
absolvit școala profesională doar 
acum 7 luni, pînă acum a și avui 

in preajmă doi ucenici

din contră, fo- 
prilejuri pentru 
care nu se țin 
acum cei de la 
țoii susțin că

ora actuală de cadre bine pregă
tite ?

— Prin eforturi din partea 
tuturor, ne declară maistrul 
principal. Celor recrutați din 
secțiile vechi ale uzinei, li s-au 
alăturat 35 de proaspeți absol
venți ai școlii profesionale. Și 
am deschis cursuri de perfecți
onare la care au participat ab
solut. toți. Nu plecam din sală 
pînă nu se epuizau întrebă
rile. pînă nu înlăturam neajun
surile. A doua zi bineînțeles, o 
luam de la capăt. Apoi a urmat 
etapa formării deprinderilor, a- 
colo la locul de muncă. Noi. 
maiștrii am stat lîngă fiecare și 
le-am corectat mașinile, am că
utat să le formăm deprinderile 
Tinerii au fost foarte receptivi 
Ei au devenit oamenii noștri de 
bază.

Vorbind despre contribuția ti
nerilor, nu putem să nu amin
tim de eforturile maiștrilor de 
la laminorul de 6 țoii, ei înșiși 
tineri, de zilele lor de pregăti
re intensă.

— Cît despre tînărul Gheor
ghe Goldan, maistru principal 
al laminorului, ne declară ingi
nerul Mircea Jehac, șeful secți
ei, e un neobosit, un entuziast. 
Dacă vrei să-l găsești, trebuie 
să-l cauți numai acolo unde e 
nevoie de el. Și are o deosebită 
vocație de a se apropia de cei 
tineri și de a-i învăța. Cu el am 
împărțit zilele și nopțile pregă
tirii intrării în funcțiune.

După relevarea unor aseme-

nea aspecte, chestiunea asigu
rării cu cadre, una din condiții
le realizării parametrilor pro
iectați ni se pare pe deplin elu
cidată Prin ea se explică desi
gur. multe succese din aceste zi
le ale colectivului de la lami
norul de 6 țoii. Căci trebuie să 
precizăm că aici se obțin în a- 
ceste zile succese de prestigiu: 
Ia 6 luni de la intrarea în func
țiune laminorul a și lucrat deja, 
în unele zile, la capacitatea pro
iectată. Elocvent este făptui că 
la sfîrșitul anului trecut, aici în 
această secție, planul de pro
ducție a fost depășit cu 12 000 
tone țeavă.

— Noi ne-am angajat să reali
zăm parametrii proiectați eu 
două trimestre mai devreme, ne 
declară inginerul Mircea Jehac 
Și ne vom respecta angajamen
tul. Afirmăm aceasta, cu con
vingere, avînd în vedere crește
rea record a producției aproape 
de Ia o zi la alta Pe 7 ianuarie 
realizam 959 bucăți țeavă, pe 9 
am ajuns la 1 044. pe 11. Ia 1 055. 
iar pe 12 ianuarie, la 1 085 bu
căți. Da, vom realiza parametrii 
proiectați înainte de termen. A- 
ceasta e sarcina noastră de ma
re răspundere.

înainte de a părăsi lamino
rul de fi țoii, am mai aflat că ?0 
la sută din producția realizată 
aici merge la export. Tn Belgia 
R.F a Germaniei, Suedia, etc 
Pînă în prezent, nici un centi
metru de țeavă nu a fost refu
zată ca necorespunzător calita
tiv

Marți la amiază Uniunii Ziariștilor tală, sub auspiciile sociației presei sportive, avut loc o conferință de presă. Cu acest prilej, tov. Angliei Alexe, președintele C.N.E.F.S. a făcut o amplă expunere privind recente’e dezbateri în legătură cu pregătirea olimpică, dezvoltarea sportului de performanță și măsurile luate pentru buna desfășurare a sportului de mase din țara noastră. într-o altă informare făcută reprezentanților presei centrale, tov. Emil Ghibu, vicepreședinte al C.N E.F.S. a vorbit despre pregătirea sportivilor români în vederea Jocurilor O- limpice de la Munchen și problema educației fizice școlare.(Agerpres)

t. Cursurile școlare ale ulti
mului an de studii al liceelor 
de cultură generală, de artă și 
liceelor de specialitate se în
cheie, potrivit structurii anului 
școlar, la 25 mai. în perioada 
26 mai—15 iunie, elevii se pre
gătesc individual pentru exa
menul de bacalaureat. Condu
cerile liceelor organizează în a- 
ceastă perioadă consultații la o- 
biectele prevăzute pentru exa
menul de bacalaureat, partici
parea elevilor fiind facultativă.

2. Examenul de bacalaureat 
Ia liceele de cultură generală 
se susține, ca și în anii prece
dent!, la următoarele obiecte 
de învățămînt : secția reală — 
literatura romănă (scris și oral); 
matematică (scris si oral); fizi
ca, chimia sau biologia la ale
gere (oral): secția umanistă — 
literatura română (scris șl o- 
ral): una din limbile străine 
studiate în liceu sau limba la
tină (scris și oral): istoria Ro
mâniei. filozofia și socialismul 
științific sau biologia, la alege
re (oral).

Candidați) provenițl din li
ceele cu predare în limbile na
ționalităților conlocuitoare sus
țin examen scris și oral și 
literatura maternă, oricare 
fost secția urmată (reală sau 
maniată).

La liceele 
xamenul de 
susține !»• 
(scris), proba practică si disci
plina de nroffl (oral). Pe lingă 
acestea, în funcție de profilul 
liceului, candidați! mai susțin 
următoarele nrobe :

a) La liceele industriale si 
specialitățile mecanica agricolă, 
îmbunătățiri funciare și cadas
tru și organizarea teritoriului 
de la liceele agricole : matema
tica (scris șl oral) șl un obiect 
la alegere (oral) între al doilea 
obiect de specialitate prevăzut 
în planul do fnvătămînt si fizi
că; la specialitățile cu nrofil de 
chimie, fizica se înlocuiește cu 
chimia.

b) La liceele silvice și liceul 
industrial specialitatea exnloa-r 
țări, construcții si transporturi 
forestiere ■: matematica (scris șl 
oral) si un obiect la alegere (o- 
ral) între al doilea obiect de ?r>e- 
rtalitafe prevăzut în planul 
țnvărSrnfnf si botanică

c) La liceele economice 
specialitatea contabilitate 
merceologte agricolă de la

matematica 
obiect la a-

legere (oral) între economia po
litică și chimie (cu excepția 
specialităților planificare-conta- 
bilițate și statistică, pentru ca
re chimia se înlocuiește cu fi
zica.

d) I\a liceele agricole, la spe
cialitățile agronomie, horticul
tura. protecția plantelor, zoo
tehnie și veterinară : botanica 
(scris), cu excepția specialități
lor veterinară și zootehnie, pen
tru care botanica se înlocuiește 
cu zoologia (scris) și un obiect 
la alegere (scris si oral) între 
chimie și matematică.

3. Examenul de bacalaureat 
se desfășoară în perioadele 18— 
28 iunie (sesiunea de vară) și 
20—31 august (sesiunea de toam
nă).

Absolvenții liceelor de artă 
susțin probele practice de Spe
cialitate ale examenului de ba
calaureat în perioada 26—31 mai 
pentru sesiunea de vară si în 
perioada 17—19 august pentru 
sesiunea de toamnă.

Proba practică la liceele de 
snecialitafp se susține o dată cu 
nrcba orală la disciplina de pro
fil.

Lucrările scrise se vor desfă
șura atit la liceele de cultură 
generală, cît și Ia liceele de 
specialitate, la următoarele da
te '

ceele de specialitate cu excep
ția liceelor agricole — specia
litățile agronomie, horticulture, 
protecția plantelor, zootehnie 
și veterinară la care matema
tica poate fi înlocuită cu chi
mia, la alegerea candidatului ;

c) 25 august — la literatura 
maternă pentru liceele cu pre
darea în limbile naționalităților 
conlocuitoare ;

— la botanică, pentru liceele 
agricole, specialitățile : agrono
mie, horticultura și protecția 
plantelor ;

— la zoologie, pentru liceele 
agricole, specialitățile : veteri
nară și zootehnie.

Sesiunea de varS
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pentru Tineret își începe ce! . .
de la bilanțul pozitiv al activității de pînă

Biroul de Turism 
an turistic pornind 
acum.

Amplul program 
tru Tineret în anul 
nuare a excursiilor .
odihnă, a excursiilor de la sfîrșitul săpfămînii, în condiții îm
bunătățite. Aceasta se referă atît la aspectul calității servicii
lor oferite, cît și la programele acestor ac’ivităti, care vor fi 
mai boqat agrementate, mai judicios orientate spre realizarea 
sarcinilor instructiv-educative care-i revin Biroului de Tufisrrt 
pentru Tineret în cadru! ansamblului preocupărilor Uniunii Ti
neretului Comunist.

Principala caracteristică a calendarului turishc 1971 pentru 
tineret o constituie diversitatea formelor de turism puse la dis
poziția tinerilor. O altă caracteristică în măsură _să promoveze 
turismul de masă în rîndul tinerilor este accesibilitatea tarifelor 
pe care le practică B.T.T.. datorată facilităților create de către 
stat și folosirii unei baze materiale simple si_ confortabile. Ne 
propunem ca, începînd cu acest număr al ziarului, să vă in
formăm asupra conținutului turismului de tineret în anul 1971.

pe care si-l propune Biroul de Turism pen- 
turistic 1971. urmărește realizarea în conti- 
tematice, montane, nautice, a taberelor de

I. EXCURSII TEMATICE

a) 18 Iunie 
română :

b) 20 iunie — Ia matematică 
(secția reală) șl la limba mo 
dernă sau limba latină (secția 
umanistă). Ia liceele de cultu
ră generală :

— la matematică, pentru î’ 
reel? de specialitate eu exceo- 
tia liceelor agricole — snedali- 
tățile agronomie, horticultură. 
protecția plantelor, zootehhie 
si veterinară la care matemati
ca noate fi înlocuită c» chimia, 
la alegerea -andidatului ;

c) 22 iunie - la literatura ma
ternă pentru liceele cu preda
re tn limbile naționalităților 
conlocuitoare ;

— la botanică, nentrn liceele 
agricole, specialitățile ' agrono
mie. horticultură șl protecția 
plantelor ;

— Ia zoologie, pentru liceele 
agricole, specialitățile ; veteri
nară . și zootehnie.

La ambele sesiuni ale exa
menului de bacalaureat din a- 
nul 1971 se pot prezentă absol
venții liceelor de cultură gene
rală. de artă și ai liceelor de 
specialitate (cursuri de zi, sera
le și fără frecvență), seria 1971, 
precum și persoanele care au 
absolvit între anii 1967—1970 si 
care nu au susținut examenul 
sau l-au susținut o singură da
tă. fără a-l promova. Absolven
ții din seriile 1967—1970 care au 
susținut examenul de două ori, 
fără a-l promova, se pot pre
zenta. pentru ultima oară, nu
mai Ia una din cele două se
siuni ale anului 1971.

Absolvenții liceelor de cultu
ră generală, cursuri de zi si în- 
vățămînt fără frecvență, din se
riile menționate, vor susține e- 
xamenul de bacalaureat la sec
ția pe care au urmat-o (reală 
sau umanistă); absolvenții 
cursurilor serale vor susține e- 
xamenul de bacalaureat numai 
la secția reală.

4. în desfășurarea examenu
lui de bacalaureat comisiile vor 
urmări tn mod deosebit matu
ritatea de gîndire a candidați- 
lor, capacitatea de sinteză și ge
neralizare. posibilitatea de a in
terpreta în mod științific feno
menele naturii, evenimentele 
social-istorice, precum și pri
ceperea de a aplica in practică 
și viață cunoștințele acumulate 
In timpul studiilor liceale.

5. Concursul de admitere
instituțiile de învățămînt supe
rior pentru anul universitar 1971/ 
1972 va avea loc, ca și în anii 
precedenți, în luna iulie.

Pentru cursurile de zi și se
rale (toate secțiile, inclusiv sub
ingineri) intre 10—20 iulie 1971.

Etapa prealabilă, cuprinzind 
probele eliminatorii, pentru li
nele facultăți (arhitectură, co
merț exterior, învățămînt ar
tistic) între 4 și 8 iulie 1971.

Pentru secțiile : regie de tea
tru și regie de film cu durata 
de 2 ani, concursul de admite
re se va ține între 25 august și 
25 septembrie, în două etape.

Pentru facultățile și secțiile

în

Sesiunea de toamnă

a) 20 august
română :

b) 22 august — la matematică 
(secția reală) si la limba mo
dernă sau Pmba latină (secția 
umanistă) — Ia liceele de cultu
ră generală |

— la matematică, pentru li-

la literatură

la care nu se completează ci
fra de școlarizare se va organi
za un al doilea concurs de ad
mitere. în perioada 5—12 sep
tembrie 1971.

Pentru secțiile de subingineri, 
al doilea concurs se va desfă
șura între 15 și 22 septembrie 
1971.

Pentru învățămîntul fără frec
vență (toate secțiile) 
va avea loc între 15 
tembrfe 1971

înscrierile pentru 
de admitere încep cu 
lnte de concurs si «e încheie cu 
24 de ore înainte de deschide
rea concursului (sau a probelor 
preliminare).

Condițiile de înscriere, disci
plinele si probele concursului 
stnt cele din anul precedent, cu 
următoarele modificări :

a) în învățămîntul superior a- 
gricol si economic, precum șl 
un»le Secții de subingineri. ab
solvenții liceelor de specialita
te. în loc de zoologie, economie 
politică, fizică sau chimie, vor 
puțea alege una din discipline
le susținute la examenul de ba
calaureat corespunzătoare sec
ției la care se înscriu la admi
tere (De exemplu, zootehnie în 
loc de zoologie, contabi’ltate în 
loc de economie politică sau o 
disciplină tehnologică de profil 
In loc de fizică sau chimiei. 
Precizări în acest sens vor fi 
date pentru fiecare secție tn 
broșură „Admiterea tn tnvăță- 
mtntnl superior 1971".

b) La secția de comerț exte
rior de la Academia de studii 
economice, în etapa prelimina
ră se vor susține probe scris* 
si orale, eliminatorii la o lim
bă străină la alegere (rusă 
franceză, germană, engleză).

c) în învățămîntul filologie 
din cadrul universităților. Ia 
secțiile de limbi străine se va 
putea alege, ca a doua specia
litate, limba română sau una 
din limbile străine de largă cir
culație studiate în liceu : Ia 
secțiile de limbă română se va 
putea alege o limbă romanică, 
limha latină sau orice limbă de 
largă circulație 
te în Jieeu. La 
străine se va 
probă scrisă și 
tru fiecare din 
lese, iar Ia secțiile de limbă ro
mână se va susține o probă scri
să la limba română, o probă 
scrisă la literatura română, o 
probă scrisă si una orală la lim
ba străină. Se vor folosi pro
gramele după care s-a studiat 
limba respectivă în iiceu.

Toate problemele referitoare 
la concursul de admitere vor fi 
prezentate pe 
„Admiterea In 
perior" ediția

concursul
si 22 sep-
concursUl
6 zile lna-

din cele studia- 
secțiile de limbi 
susține cite o 
una orală pen- 

snecialitățile a-

larg în broșura 
învățămîntul su- 
1971.

4 zile de plajă și băle, specta
cole, 
dans.
rere)
R. P. .
Caliacra — Nisipurile de Aur — 
Varna Excursia începe și se în
cheie în București. Transportul 
cu trenul și autocarul.

sport, program de club, 
întilnfri. vizitarea (la ce- 
a litoralului Itinenarul în 
Bulgaria : Balcic — Capul

TARA MOȚILOR (MUNȚII APU
SENI)

— O variantă cu 1 sau 2 zile 
tn R. P. Ungară Punctele de 
plecare șl de sosire sînt Cluj și 
Oradea Itinerarul include ora
șele Turda. Cîmpeni. Abrud, 
Beiuș, Oradea. Ciucea. In R. P. 
Ungară vor fi vizitate obiecti
vele turistice din Budapesta, 
Szolnok si Debrețin. Principale
le obiective

— Putna — Arbore — Suceava
— Cernăuți — Suceava.

Obiective turistice : casele 
memoriale „Ion Creangă" „Mi
hail Eminescu”, ..Nicolae îorga", 
cetățile Neamțului și Suceava, 
Muzeul județean Suceava. Mu
zeul Unirii și Palatul culturii 
din Iași. Muzeul de etnografie 
șl folclor din Rădăuți, mînăsti- 
rile Dragomirna. Agapia. Văra- 
tec. Voroneț. Humor. Moldovița. 
Sucevițâ. Putna. 
rica Trei Ierarhi, 
autocarul.

Arbore, bise- 
Traiisportul cu

manilor, itinerarul trece prin lo
calitățile : Hațeg. Sarmisege- 
tuza, Timișoara, Herculane, Or
șova, Turnu Severin. Petroșani, 
Orăștie. Punctul de începere și 
de încheiere 
Deva. în cele 
excursia, vor 
de la Costești 
vatia de zimbri 
băile Geoagiu și 
biective turistice «... 
menționate mai sus. Transportul 
cu autocarul.

a excursiei este 
fi zile, cit durează 
fi vizitate cetățile 
Și Blidaru. rezer- 

de la Hațeg, 
principalele O'

din orașele

PE URMELE LUI 
DIMIRESCU

TUDOR VLA-
MUNȚII APUSENI — LEGEN

DA Șl ISTORIE

turistice : Grădina

— Durata excursiei erte de 
4 zile pe următorul itinerar : 
Craiova — Strehaia — Turnu 
Severin — Cerneți — Glogova —

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Patria (orele 9; 11.30
14; 16.30; 19; 21,15).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Capitol (orele 8.30: 11: 13,30:
16: 18.30: 21).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 
rulează Ia Central (orele 8.30: 11; 
13.30; 16: 18.30: 21).

BĂIET! BUNI. BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Luceafărul (orele 8.45; 
10,45: 12.45; 14.45; 16.45: 19:
București (orele 8; 10: 12; 
18: 20: 22).

OCHI AGERI 1 rulează la 
na (orele 19,30: 21).

POVESTII,E PITICULUI 
BO : rulează la Timpuri Noi 
rele 9,15—17.15 în continuare): 
tan (ora 15.30).

SALOMEEA: 12 SECOLE
ARTĂ TN SLOVACIA ; rulează la 
Tlrnpurt Noi (orele 12): DIAVO
LUL IN BISERICA (orele 19; 
20.45).

CRIMĂ ST PEDEAPSĂ : rulea
ză la Buzesti (ora 18,15).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Buzesti (ora 15.30). _

„Z“ - rulează 
15.30: 18: 20.15).

B. D. INTRĂ 
lează la Lira 
20.15). Ciulești 
20.30).

AMINTIRI ___ .
rulează la Vltan (orele 18: 20.15).

CINCT PENTRU INFERN 
lează la Festival (orele 8.30: 
13,30: 18: 18,30: 21). Feroviar (ore- 

’ - 16: 18,30: 20,45),
16: 
9:

2b, 
14: 16:

Luml-

BIM- 
(o- 
Vi-

DE

la Rahova (orele

ÎN acțiune : Tu
torele 15.30; 
(orele 15.30:

18: 
18:

BUCURESTENE :

ru-
11:

le 9: 11.15: 13.30’ 
Excelsior (orele 9: 11.15: 13.30: 
18.15: 20.30), Melorifri (orele 
11.15: 13.30: 16: 18 30: 20,45).

CÎNTECELE MĂRII • rulează 
Favorit (orele 9.15: 11.30: 13.45: 
18,15: 20.30). Victoria (orele 9: 11.16: 
33.30: 16; 18.30: 20.45). Modern (o- 
1-eie 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30).

VAGABONDUL ’ rulează la Fla
căra (orele 9’ 12.39- 16: 19.30). Lu
mina (orele 9: 12.30- 16 15). Volga 
(o-e’e 9.15: 12,30- 16: 19 30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Grivita (orele 9: îl: 13: 
16: 18.15: tO.30). Aurora (orele 9: 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15), Fla-

la
16:

mura (orele 9; 11,15; 13,30: 16;
18.15: 20.30).

PE LUCIUL GHETIT : rulează 
la Bucegi (orele 10; 1.6: 18.15; 
20,30); Floreasca (orele 15,30: 18;
20.80).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ’ rulează la Unirea 
(orele 16; 19,15).

STRĂINII • rulează la înfrățirea 
(orele 15.30: 17,45: 20).

ȘARADA : rulează Ia Dacia (o- 
rele 8.30—20 45 în continuare). 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; “
18,15: 20,30), Progresul 
18- 20,15).

ȘOIMII : rulează la 
rii (ora 20).

TN GHEARELE 
ALE DOCTORULUI 
rulează la 
15.30: 17.45).

OROLOGIUL KREMLINULUI l 
rulează Ia Viitorul (ora 20,15).

PETRECEREA : rulează la Vii
torul (orele 15.30: 18).

URSUL SI PĂPUȘA t rulează la 
Gloria (orele 9: 11,15: 13.30; 16;
18,15: 20.30). Tomls (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 ALTĂDATĂ : rulea
ză la Arta (orele 15.30: 18: 20.15).

OMUL DIN SIERRA : rulează lâ 
Ferentari (orele 15,30:

CADAVRUL VIU : 
Pacea (orele 16; 19).

ADIO. PRIETENI ■ 
Crîngasl (orele 16: 18: 20).

CĂPITANUL FLORIAN : 
lează la Cosmos (orele 15.30: 
20.15).

ROMANȚA DE ZĂPADĂ 1 
lează ia Cinemateca Union 

REVTSTA VISURILOR.
12.30: 14.30).

. . 16: 
(orele 15,30;

Drumul Să-
INVIZIBILE 

MABUSE : 
Drumul Sări! (orele

17.45; 20). 
rulează

rulează

la

la

ru-
18:

ru- 
(ora 

9) REVISTA VTSURTT.OR Corni? 
10.30: 12.30; 14.30). PENTRU UN 
SĂRUT - (orele 16 30: 18.45). Pa- 
TRUT A PTPRDUTĂ Cora 21).

MIERCURT. J FEBRUARIE 1971

Onera Română : BOEMA — or» 
19,30; Teatrul de Operetă : SOA-

KELE LONDREI — ora 19.30; Tea
trul Național ,,I L. Caragiaie" 
(Sala Comedia) • COANA CHIRI- 
ȚA - ora 20; (Sala Studio) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF 7 — ora 20: Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : NEPOTUL LUI RA
MEAU — ora 20; (Sala Studio) ; 
ACEȘTI NEBUNI FĂȚARNICI — 
ora 20 ; Teatrul Mic ; PREȚUL — 
ora 20; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : LA GRADINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19.30; (Calea Victoriei): 
SONATUL LUNII — ora 19,30: 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru): ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio) : NĂZDRĂVA
NUL OCCIDENTULUI — ora 20; 
Teatrul „Ton Creangă" : COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR - 
ora 16; Teatrul „Țăndărică" (Ca
lea Victoriei): MIUL COBIUL—ora 
17: NOCTURN TII—ora 21.30: (Str. 
Academiei)AMNARUL — ora 17: 
Teatrul 
CAUTĂ 
19,30.

Sub această denumire sînt 
grupate excursiile care se des
fășoară pe itinerare ee permit 
cunoașterea unor locuri, monu
mente și așezăminte care evocă 
trecutul de muncă și de luptă 
al poporului nostru de la for
marea lui și pînă în prezent, o- 
biceiurile. portul, tradițiile valo
roase. realizările artei și cultu
rii. Acest scop și contactul ne
mijlocit cu realizările din anii 
socialismului fac din excursiile 
tematice reale acte de educație 
patriotică a tinerilor. B.T.T. or
ganizează asemenea excursii. în 
perioada 20 iunie—10 septembrie 
cu următoarele teme :

VALEA PRAHOVEI SI VALEA 
OLTULUI, CU O VARIANTA 

DE 3 ZILE TN BULGARIA

„Ton Vasilescu" : SE 
UN MINCINOS — ora

MIERCURI, 3 FEBRUARIE 1971

• 10,00—11.30 Emisiuni-lecțll pen
tru lucrătorii din agricultură. 
Cultura porumbului • 18,00 Des
chiderea emisiunii. ,,UniversaI-șo- 
tron" — enciclopedie pentru co
pil • 18,30 Cadran internațional a 
19,05 Cincinalul 1986—1970 în cifre 
șl imagini a 19.10 Tragerea Pro- 
no.expres a 19.20 |001 de seri — 
emisiune pentru ce! mic! a 19'6° 
Telejurnalul de seară a 20,00 
România ’71. Azi — județul Cluj 
a 20.30 Tele-clnemateca : „Moby 
Dick" — ecranizare după romanul 
lui Herman Melville a 22.20 Poșta 
TV. de Ton Bticheru a 22.35 Tele 
Jurnalul de noapte a 22,45 Cam
pionatele europene de patinaj ar
tistic. Proba de perechi.

Avînd ca punct de pornire și 
de terminare Bucureștîul, aceas
tă excursie va trece prin Plo
iești. Brasov. Sibiu. Rm. Vîicen, 
Pitești, Giurgiu (în Bulgaria 
prin Russe. Grivlța. Plevna. So
fia. Kazanlîk. Gabrovo. Tirnovo). 
Principalele obiective turistice 
care vor fi vizitate : Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România, muzeele 
de istorie și de artă ale Repu
blicii Socialiste România și Mu
zeul satului din București. Mu
zeul petrolului, expoziția de 
ceasuri și muzeul I. li. Caragiaie 
din Ploiești, casele memoriale 
„N. Grlcorescu" si ,.B. P. Haș- 
deu“. castelul Peles. Biserica 
Neagră. Cetatea Făgărașului. 
Muzeul Brukenthal. mînăstirea 
Cozia. casa memorială ..Anton 
Pann". muzeul ,,N. Bălcescu" 
din Băltești, hidrocentrala de pe 
Argeș. Tn R. P Bulgaria, turul 
Orașelor cu opriri la ,principa
lele muzee și la alte obiective. 
Durata excursiei este de 6 zile, 
iar transportul se va face 
autocarul.

CU

ROMÂNIEI
SUD-VEST, CU 

DS 7 ZILE

CIRCUITUL 
ZONA DF 
VARIANTA

BELGRAD

ÎN
O

LA

ter-Tncenînd din București și 
mintndu-se tot in București, in 
acest rirciilt, pe linsă cunoscu
tele obiective turistice din Capi
tală vor mai fi vizitate si ace
lea din localitățile Pitești. Rm. 
Vîlcea, Tg. Jiu, Turnu Severin,

B 71
— Pe' parcursul a 5 zile, par- 

ticipanții la această excursie vor 
vizita localitățile Alba Tulia. 
Aittd. Rimetea. Ocoliș. De aici 
vor merge la Cheile Runcului și 
Pociovaliștei, anoi Sălciu», 
Lupșa. Cimpenf. Abrud. Cărpi- 
nis. Vidra. Avram lancu, Albac, 
Gîrda, Dr. Petru Groza, Vașcău, 
Vața de Jos. Baia de Criș. Țe- 
boa. Mesteacăn. Brad. Deva, 
Hunedoara. Simeria. Aurel Vlai- 
cu. Scheș și din nou Alba Iitlia. 
Excursioniștii vor avea prilejul 
să viziteze obiectivele princinale 
din aceste localități : Cetatea, 
complexul muzeistic. Dealul fur- 
cț’or. Platoul romanilor și bi
blioteca Batthvaneum din AII» . 
Iulia. peștera Huda lui Papară 
din Sălcioara. muzeul etnografic 
din Lupșa. peștera și ghețarul 
Scărișoara, localitatea minieră 
Roșia Montană, parcul dendro- 
logic din Simeria. Transportul 
cu autocarul.

ȚARA OAȘULUI

— Avînd ca temă dtlnonste-ea 
portului pODular. a obiceiurilor, 
a folclorului si a artei din ac^'t 
colț de țară : pXcn*«îa va 
itinerarul : Satu-Mare —

Vama — Negrești —
Bixad - Călinaști - 

Tarna Mare — Ratatei 
•meu — Satu-Mare. 
excursiei este de 5 zile.

Livada 
Ce- teze 
Tort - 
- Hal-
Durata

EXCURSII
PENTRU ORIENTALA 

SIONALĂ A ELEVILOR
PPOFE-

Timișoara. Arad. Deva, Hune
doara, Sibiu, Făgăraș, Brașov, 
sau din apropiere. Dintre aces
tea menționăm : peșterile „Po- 
lovragi" și ..Muierii" din Munții 
Căpățmil, complexul sculptural 
..Brâncuși" din Tg. Jiu și casa 
memorială „Eeaterina Teodo- 
roiu”, complexul hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, 
Băile Herculane. Castelul Hu- 
niazilor, muzeul Doftana ș. a. 
Deplasarea durează 9 sau 7 zile, 
in funcție de alegerea variantei 
și se face. cu autocarul.

Botanică, muzeul de artă și mu
zeul de etnografie și folclor al 
Transilvaniei din Cluj, muzeul 
sătesc Lupșa, Cheile Turzii, De
tunatele. peșterile Scărișoara și 
Meziad. Valea Arieșului. băile 
termale Felix și 1 Mai, muzeul 
„Iosif Vulcan”, castelul „Octa
vian Goga" din Ciucea. Excursia 
durează 7. 6 și 5 zile în funcție 
de varianta aleasă. Deplasarea 
se face cu autocarul.

VIZITAREA BUCURESTIULUI 
A STAȚIUNII COSTINEȘTI

și

MÎNASTIRI SI CASE 
RIALE ÎN MOLDOVA 

COVINA

MEMO- 
Șl BU-

Motru — Tg. Jiu — Padeș 
Cloșartii lui Tudor — Tg. Jiu — 
Vladimiri — Tg. Cărbunești — 
Craiova. Pe lîngă urmele și 
locurile legate de viața și lupta 
lui Tudor Vladimirescu, vor mai 
fi vizitate Muzeul Olteniei, Casa 
băniei. Parcul Poporului și Com
binatul chimic Ișalnița, 
roman si urmele 
lui Apolodor ; de 
nea. complexul hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, 
operele din Tg. Jiu ale lui Brân
cuși, monumentul de la Padeș. 
Transportul cu autocarul.

castrul 
podului 
aseme-

— O variantă cu excursie pe 
litoralul bulgar. Vor fi vizitate 
obiectivele bucureștene cunoscute (două zile). La Costineștl,

— Cu o variantă de 
Cernăuți. în U.R.S.S. 
Suceava — Fălticeni 
Neamț — Iași — 
Ipotești — Suceava —
morulul — Voroneț ■

o zi Ia
Ttlnerar :
- Tg. 

Botoșani —
Gura Hu- 

■ Rădăuți

URME SI CETATI 
DACO-ROMANE

— Urmărind vizitarea princi 
palelor vestigii din Oltenia și 
Transilvania ale dacilor și ro-

— Pentru a Veni în sprijinul 
elevilor din ultimele clase de li
ceu în alegerea viitoare! profe
siuni. B.T.T. a inițiat vizitarea a 
patru mari centre economice, 
științifice, culturale si de învă- 
tfimint ; București. CIu.î, Iași si 
Timișoara. Durata excursiei în 
fiecare centru este de 5 zile, iar 
programul cuprinde vizitarea 
unor mari întreprinderi indus
triale. a unor institute de învă- 
țămînt superior, a unor școli 
tehnice postliceale. a unor insti
tute de cercetare științifică, a 
unor unități agricole. Cu prile
jul fiecărei vizite vor fi organi
zate discuții cu profesori, elevi, 
studenți. specialiști, oameni de 
știință. Ziariști, sociologi Vizio
narea unor spectacole și vizita
rea unor importante obiective 
turistice vor completa progra
mul.



1966 JUDEȚUL 1970

gcoa/a profesională de construefU

<1

< .
- !
<

în formarea de 
tehnicieni

în pregătirea muncitorilor 
calificați prin 
școlile 'profesionale

■ ■
O

„Sînt cunoscute 
rezultatele muncii î 
entuziaste desfășu
rate de oamenii . 
muncii din Brașov; 
care, prin întreaga 
lor activitate pen
tru înfăptuirea sar
cinilor ce le revin 
din mărețul pro
gram de înflorire 
a socialismului, a- 
duc o contribuție 

de o deosebită în
semnătate la pro
gresul României, 
la bunăstarea în
tregului nostru po
por".

<
1

NICOLAE 
CEAUSESCU

Brașov, iunie 1967

'AU ABSOLVIT ȘCOLILE PROFESIONALE, TEHNICE 
Șl DE MAIȘTRI, LICEELE Șl FACULTĂȚILE JUDEȚULUI

228
săli de clase 

noi, construite 
în cincinal

° 30 891996 LEI INVESTIȚII
pentru invățămintuE superior

• 61000 000 lei
> pentru noul local al FacultățilorT.C.M. și me- 
i; canică din cadrul Institutului Politehnic care

va totaliza 26 500 m.p. Construcția începută
în cincinalul încheiat de curînd, va continua

1; în anul școlar 1971—1972 cînd vor fi dați în
folosință 5 000 m.p.

• în cinci ani, cele două institute au fost 

înzestrate cu

• 2 facultafi și o secfie

nou înfiinfate J9 noi laboratoare

la Institutul politehnic și la Institutul pedago
gic de 3 ani — în amfiteatrele cărora se pre
gătesc azi 5 173 STUDENȚI.

dotate cu

mai moderne.

aparatură și utilaje dintre cele

O industrie nouă în plin avint:

@ Numărul cadrelor 

didactice a crescut cu , 

8% între anii 1966—- !

1970, azi revenind la

18 elevi un cadru di

dactic. -

TURISMUL
• Trustul „Carpați" a primit în 

exploatare 7 hoteluri și vile cu o 
capacitate de cazare de 1 000 
locuri, 15 restaurante și cafe-ba- 
ruri noi.

• Volumul serviciilor prestate 
de I.S.C. — Predeal a crescut în 
1970 cu aproape 50°/o fata de 
1966.

• Noi obiective turistice și de a- 
grement : două teleferice cu cabi
ne, un patinoar artificial, o sala 
de sport, șase teleschiuri, 2 pîrtii 
de schi cu instalații de nocturnă, 
Complexul turistic Bran.

• Numărul turiștilor străini a 
crescut de la 36 600 în 1966 la 
80 000 ÎN 1970.



ORIENTUL APROPIAT
• RAPORTUL LUI U THANT • MEMORAN
DUM AL GUVERNULUI R.A.U.NAȚIUNILE UNITE 2 (A-gerpres). — Intr-an raport prezentat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U., U Thant, cheamă părțile aflate în conflict în Orientul Apropiat „să se abțină de la orice schimburi de focuri, să dea dovadă de moderație pe plan militar și să păstreze calmul care domnește în regiune din luna august 1970“. Declarind că discuțiile de pace se află într-o fază incipientă și că alte clarificări sînt necesare, U Thant apreciază că există motive pentru un optimism prudent datorită faptului că părțile au reluat convorbirile, sub egida ambasadorului Gunnar Jarring, într-o manieră serioasă și că a- numite progrese au fost realizate în ce privește definirea pozițiilor lor. Secretarul general al O.N.U. adresează părților un apel pentru continuarea negocierilor într-o manieră constructivă și pen-

Tensiune pe

frontul social

britanicîn Camera Comunelor, au continuat dezbaterile pe marginea proiectului de lege antisindicală prezentat de guvern.Majoritatea conservatoare din Cameră a respins cu 305 voturi, față de 267 ale opoziției, un a- mendament laburist care se opunea unei clauze a proiectului referitoare la contractele de muncă încheiate între sindicate și direcțiuni.Dacă atmosfera generală din Camera Comunelor este mai puțin „încinsă" comparativ cu cea în care au avut loc dezbaterile Ia sfîrșitul săptămînii trecute, fundalul social pe care se desfășoară această dispută parlamentară este foarte agitat. Greva națională a celor 230 000 de sala- riați din serviciile britanice P.T.T. a intrat în cea de-a 14-a zi, fără a exista perspectiva unei soluționări apropiate a conflictului. Luni, 40 000 de muncitori, ai celor 22 de uzine ale filialei britanice „Ford" din Londra, din sudul Angliei și din Țara Galilor, s-au aflat în grevă.Mai mult, Robert Carr, ministrul forței de muncă și productivității, se preocupă de reglementarea situației la I.C.I. (Imperial Chemical Industries), unde reprezentanții sindicatelor celor 105 000 de salariați revendică o majorare a salariilor.
„negocierile
RIPPON"

Ieri a Început
O

la
la Bruxelles 
nouă rundă 
tratativelor 
nivel ministerial 
dintre Anglia și 
Piața comună. 
Aceasta este cea 
de-a 8-a rundă 
din cadrul așa 
numitelor „nego

tru cooperare cu ambasadorul Jarring „în acest foarte dificil și crucial stadiu al discuțiilor".CAIRO 2. — Corespondentul Agerpres, Constantin Optică, transmite : Presa egipteană relatează că guvernul Republicii Arabe Unite a adresat un memorandum urgent lui Gunnar Jarring, în care este prezentată poziția R.A.U. față de rezultatele contactelor stabilite de reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în vederea aplicării rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Acest memorandum, relevă presa din Cairo, constituie răspunsul egiptean la cele două note adresate lui Gunnar Jarring de către guvernul israelian, după întrevederile pe care reprezentantul O.N.U. le-a avut la Tel Aviv.

• LA REUNIUNEA de la 
Washington a Organizației 
Statelor Americane, care este 
consacrată problemei răpiri
lor de diplomați in America 
de Sud, a fost aprobat în 
principiu un proiect de con
venție al delegației Statelor 
Unite destinat să reprime co
miterea unor astfel de acte. 
Votul a avut loc in lipsa de
legațiilor a șase state — Ar
gentina. Brazilia. Guatemala, 
Ecuador, Haiti și Paraguay 
-r care, obiectînd față de ca
racterul limitat al documen
tului, s-au retras luni de la 
lucrările conferinței. în 
voarca proiectului de
venție au votat 14 state, 
lelalte trei reprezentate 
reuniune — Chile, Peru 
Bolivia — abținîndu-se.

fa- 
con- 

ce- 
ia 
Și

UN ELDORADOELDORADO
NUMIT ITAPUA

A devenit Itapua un Eldorado pentru criminalii de război na
ziști ? Din regiunea izolată și sălbatică situată în sud-vestul ță
rii, ajung în capitala paraguayană zvonuri mereu mai persis
tente. La barul „Topaco" de la Assuncion, loc de întîlnire a 
ziariștilor, bursa știrilor e dominată în ultima vreme de spe
culațiile despre „întîmplările ciudate din Itapua".Un reporter francez, Alain Pujol, s-a a- venturat în regiunea amintită, a- mestec de peisaje feerice, oaze turistice și vaste întinderi de mlaștini și păduri neumblate. După cinci săptămîni de peregrinări pline de peripeții, pe drumuri greu accesibile, într-un jeep „de 

o rezistență uluitoare, avînd la volan „un fost Woffen-S.S., de
corat cu Crucea de Fier clasa 
I, excelent cunoscător al fa
miliei naziste", temerarul reporter a avut ce povesti. Aici, pe această fîșie largă de pămînt, unde se interferează trei fărî — Paraguayul, Argentina si Brazilia — în această veritabilă „fără a nimănui", cu frontiere extrem de penetrabile, reporterul francez a întîlnit „o 
stranie împletire de contraban
dă și criminali de război cău- 
tați de «Zentrale Stelle fur Lan- 
desjustizverwaltungen» (Oficiul 
de cercetare a autorilor 
crimelor grave din teritorii
le ocupate). Cite asemenea foste mărimi naziste și-au găsit refugiul la Itapua ? Alain Pujol afirmă: cel pufin 9 000. Ex-membri ai Gesfapo-ului, ai „Sicherheitsdiensf" (serviciul de spionaj S.S. de sub ordinele lui Himmler), ai faimosului AMT4 și ai „R.S.H.A." (serviciul de spionaj dirijai de Schellenberg), ai S.S. și ai Waffen S.S. Și, printre ei, urmele faimosului (de tristă faimă) „înger al mor- fii" din lagărele de exterminare hitleriste, fostul aghiotant al lui Bormann, Josef Mengele.

„Martori oculari ai prezenței 
lui Mengele — scrie Pujol — 
am găsit pe traseul cercetări
lor mele, zece, cincisprezece. 
Doi dintre ei au acceptat, de 
altfel, șă vorbească în fafa mi
crofonului magnetofonului meu. 
La cîțiva kilometri de Encarcan- 
cion, la retrasul și luxosul hotel 
«Tirol del Paraguay», belgianul 
flamand colaboraționist Ar
mand Reynaers îmi mărturisea, 
în fața microfonului, de față cu 
martori : Mengele ? TI cunosc 
bine pe Mengele. El venea aici, 
pînă în urmă cu șase luni, a- 
proape în fiecare duminică".In termeni asemănători și în același loc de întîlnire i-a vorbit lui Pujol și fostul membru al „Diviziei albastre" spaniole Jesus Osuna. Barul indian al a- cestui luxos hotel răsună, de altfel, adesea de cîntecele grupurilor de foști ofiferi hitleriști venifi aci, cu pieptul plin de decorații naziste, să sărbătoreas-

MULTIPLE ÎNTREVE
DERI LA O.N.U.

• LA SEDIUL NAȚIUNI
LOR UNITE a avut loc, luni, 
o întrevedere intre secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
mediatorul Gunnar Jarring, 
și reprezentantul R.A.U. Ia 
Națiunile Unite, Mohammed 
EI Zayyat, privind situația 
din Orientul Apropiat. De 
asemenea, Mohammed El 
Zayyat a conferit cu preșe
dintele Consiliului de Secu
ritate pe luna în curs, Char
les Yost.

Totodată, U Tîiant și Gun
nar Jarring au avut o între
vedere cu reprezentantul Is
raelului la O.N.U., Joseph 
Tekoah.

Luni seara, U Thant a con
ferit cu reprezentantul S.U.A. 
Ia Națiunile Unite și preșe
dinte al Consiliului de Secu
ritate, Charles Yost, pe care 
l-a informat 
negocierilor.

Nu au fost 
după aceste

asupra stadiului

făcute declarații 
întrevederi.

Noul guvern ugandez
KAMPALA 2 (Agerpres). — Postul de radio Kampala a difuzat o proclamație în baza căreia generalul Idi Amin, șeful regimului militar din Uganda, și-a asumat toate prerogativele executive și legislative, pe care constituția țării le conferă șefului statului. A fost anunțată, totodată dizolvarea parlamentului și suspendarea unor articole ale constituției, elaborată în timpul lui Milton Obote.Potrivit proclamației, un consiliu ministerial îl va ajuta pe Idi Amin în exercitarea prerogativelor sale. Generalul Idi Amin, care a preluat la 25 ianuarie a.c. puterea în Uganda, înlăturîndu-1 

că diferite „aniversări de fami
lie S.S.".Potrivit mărturiilor strînse de Alain Pujol, Josef Mengele (căutat de numeroase organizații internaționale antifasciste, de cel puțin o duzină de servicii speciale de informații din diferite țări, de comandourile „de vînătoare a naziștilor", de Interpool) este ascuns și protejat de o echipă de baga-, ileros (contrabandiști) atotputernici, care-și au baza în regiunea Itapua și dețin poziții cheie la Assuncion. Șeful contrabandiștilor, asociați și protectori ai lui Mengele, este colonelul Arnagas, fostul comandant al „casei militare" a dictatorului Stroessner și cel mai apropiat consilier și prieten al □cestuia. Reporterul francez a- firmă că fostul „înger ai morții" este posesorul unui fals pașaport argentinian pe numele Alfredo Mayen, purtînd numărul C. I. 4039316 și că el și-a găsit refugiu în districtul Itapua la 30 octombrie 1959 (permisul său de ședere avînd numărul 28240).

fe exact în pe celălalt rana, și-au

engele și alfi criminali de război naziști, veniți din regiunile de junglă argentiniene, de la Missiones, situa- fața regiunii Itapua, mal al fluviului Pa- _____, ..__ investit capitalurile în contrabandă. Despre capitalurile de care ei ar fi putut să dispună ne putem face o idee dacă răsfoim dosarele, intitula
te „transferuri clandestine na
ziste" aflate în posesia „Comisiei de cercetare a activităților anti-argentiniene" de la Buenos Aires. Reiese că, în perioada septembrie 1944 — iunie 1945, submarine naziste au descărcat, în cadrul unor misiuni secrete, la diverși agenți din obscure porturi pescărești argentiniene, considerabile valori în aur și devize aparfinînd așa numitei „Case Centrale a S.S.". Numai actele descoperite ale unui singur transport efectuat de un submarin la 7 februarie 1945 și înregistrate sub nr. „transport 17—44" indică următoarele mărci,4 682 500 lire sterline, 24 976 000 franci elvețieni, 8 397 000 fiorini olandezi, 17 281 000 franci belgieni, 54 963 000 franci francezi, 87 kilograme de platină, 2311 kilograme de aur, 4638 carate 
briliante și diamante. Cu ase-

valori: 187 692 40017 376 000 dolari,

A 23-A ANIVERSARE A TRATATULUI

DINTRE ROMÂNIA Șl UNIUNEA SOVIETICĂ Aselenizarea
a ramas in program

• Verificarea sistemului de cuplare • Prima modificare 
a traiectoriei • „Salteaua a fost cam tare11

cieri Rippon” 
(după numele Iul Geoiirey 
Kippon, ministru de stat ia 
lorieign Oftice, împuternicii 
britanic la negocierile cu „cei 
șase”).

Incercînd să contureze per
spectivele acestor negocieri 
ziarele londoneze înclina, în 
cea mai mare parte, spre pe
simism, iar unele dintre eie 
vorbesc chiar de „o criză imi
nentă a negocierilor” (SUN
DAY TELEGRAPH). „Fraze 
răsunătoare care disimulează 
divergențe economice și poli
tice acute — iată singura în
clinație pe care o împărtășesc 
in comun Maurice Schumann, 
ministrul de externe francez, 
negociatorul celor șase pentru 
următoarele șase luni, și 
Geoffrey Kippon, negociatorul 
britanic cu Piața comună” — 
observă THE ECONOMIST. 
Același Influent cotidian con
stată că „încercările celor șase 
de a sili Anglia să se confor
meze în întregime regulilor fi
nanciare ale C.E.E. în cinci 
ani pot deschide un impas to
tal deoarece povara care ar 
rezulta de aici ar fi realmen
te insuportabilă pentru An
glia”. Tocmai aceste poveri și, 
în special, creșterea costului 
alimentelor implicată de în
globarea in mecanismul „Pie
ței comune agricole” ca și ceea 
ce o parte a presei britanice 
acuză ca „un pericol pentru 
viitorul Angliei ca țară inde
pendentă” (SUNDAY EX. 
PRESS) fac ca valul împotri
virii opiniei publice britanice 
față de aderarea la C.E.E. să 
crească. Ultimele sondaje ara
tă că două treimi din englezi 
se opun intrării Angliei în 
Piața comună. Este interesant 
de semnalat că, exact în aju
nul „noii runde RIppon”, FI
NANCIAL TIMES anunță din 
surse sigure „o plănuită cam
panie în favoarea intrării în 
C.E.E.“, la care ar urma să ia 
parte mai mulți membri ai ca
binetului conservator, în frun
te cu premierul Heath. In a- 
ceastă lumină sinteza făcută 
de OBSERVER în ajunul noii 
runde de negocieri de la Bru
xelles ni se pare edificatoare 
și sugestivă: .,Heath și Rlppon 
luptă pe două fronturi cu cei 
șase la Bruxelles ți cu adver
sarii foarte puternici ai Pieței 
comune în Anglia”.

Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, la Moscova a avut loc marți, Ia Casa prieteniei cu popoarele străine, o seară festivă organizată de Uniunea asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu țările străine și de română (Â.P.S.R.).Au participat N. A. Pankov, vicepreședinte al Uniunii Asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu țările străine, G. G. Sotnikov, adjunct al ministrului industriei constructoare de mașini grele, energetice și de transport al U.R.S.S., prim-vice- președinte al Conducerii centrale a A.P.S.R. și alți membri ai conducerii centrale a A.P.S.R., reprezentanți ai M.A.E.Adunarea a fost deschisă de S. M. Kolomin, vicepreședinte al 

din funcția de președinte pe Milton Obote, a anunțat că pe viitor va guverna țara prin decrete. Proclamația menționează că întreaga jurisdicție din țară a fost suspendată.
al
Și

• GENERALUL IDI AMIN 
a anunțat marți componența gu
vernului său. Din noul cabinet, 
în care Idi Amin deține funcția 
de prim ministru și ministru 
apărării, fac parte 16 civili 
doi militari.

La Kampala s-a precizat 
guvernul îndeplinește 
consultative pe lîngă liderul mi
litar ugandez. Agențiile de pre
să relevă că nici un membru al 
guvernului Obote nu a fost in
clus in noul cabinet.

că 
funcții

imenea resurse, Mengete și alții din categoria lui sînt — cum apreciază Alain Pujol — „nu 
numai asociați, dar principalii 
proprietari în una din cele mai 
înfloritoare industrii de pe con
tinentul sud-american — indus
tria contrabandei".O singură cifră e edificatoa* re : contrabandiștii controlează 25 la sulă din importurile Ame- ricii Latine. Și această super- mafie care manevrează cu mărfuri de sute de milioane de dolari anual are o veritabilă placă turnantă în Itapua. O rețea de mici aeroporturi în junglă, zeci de avioane de trans; port ultramoderne, de mică și mare capacitate, o activitate febrilă și bine organizată. Da aici firele duc spre alte aeroporturi camuflate, particulare sau chiar publice, din alte state sud-americane. Alte fire urmează cursul apelor Rio Parana și Rio Iguazu, înflitrîndu-s.e în Argentina și Brazilia. „Inti
mă și stranie împletire de ba- 
galleros și criminali de război 
naziști" — observă reporterul francez. Și tot el relevă că Itapua este, probabil, cel mai sigur refugiu pe care și l-au putut găsi Mengele și compania. 
„Regimul lui Stroessngr — scrie „Regimul lui Stroessner — scrie Pujol — este unul din cele mai 
corupte și mai dure de pe con
tinent. Prezența lui Mengele și 
a acoliților lui este, cert, cu
noscută de Stroessner. Dar, 
chiar dacă ar avea bunăvoin
ță, el n-ar putea să întreprin
dă nimic. Principalul lui loco
tenent, omul forte din culise, co
lonelul Arnagas este asociatul 
lui Mengele. Șeful „serviciului de 
identificare și securitate" al lui 
Stroessner este Adolfo Manuel 
Palacio, un om de paie al lui 
Arnagas ți Mengele. Cei mai 
ftrosperi oameni de afaceri de 
a Assuncion sînt, într-un fel 

sau altul, asociați ai celor din 
Itapua. Și, la urma urmelor, 
extrădarea unora din misterio
șii naziști ar prezenta pericolul — _• - ------ - ». r ,a vre_ .

------- Juie a- 
marea placă 

din 
pu-

șii naziști ar prezenta pi 
ca ei să vorbească în făta 
unei instanțe și să dezvăluii 
mănunte despre 
turnantă a contrabandei 
jungla paraguayană. S-ar 
tea, chiar, ca ei să scoată la 
lumină și alte scandaluri ale 
regimului. Dictatorul de la 
Assuncion e, probabil, foarte 
interesat să-l apere pe Men
gele de orice riscuri".Și-a găsit „îngerul morții' un exil de aur ? A reușit întreprinzătorul și ambițiosul reporter francez să găsească ceea ce detectivii numesc „o urmă de
cisivă"? Deocamdată urmărirea continuă. Trei state au pus pe capul lui Mengele premii care se ridică la o valoare to
tală de 150 000 dolari l '

BM. RUCĂR

Asociația de prietenie sovieto-
Sovietului orășenesc de deputați ai oamenilor muncii din Moscova. Despre semnificația Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S. a vorbit A. A. Seviakov, candidat în științe istorice, cercetător principal la Institutul de Istorie al A- cademiei de Științe a U.R.S.S., A luat apoi cuvîntul Ion Ciu- botaru, însărcinatul cu afaceri a. i. al României în Uniunea Sovietică.

Pompiliu Macovei la 
Londra• POMPILIU MACOVEI, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă al Republicii Socialiste România, care face o vizită în Marea Britanie, s-a întilnit marți cu lordul Eccles, ministrul artelor, cu care a avut o convorbire. în aceeași zi, Gilbert Longden, președintele Consiliului de conducere al Centrului Marca Britanie — Europa de răsărit, a oferit la Camera Comunelor un prinz în cinstea oaspetelui român. Au participat membri ai parlamentului, reprezentanți ai Consiliului britanic și ai Academiei regale.
• PREȘEDINTELE REPU

BLICII CHILE, Salvador Allen
de, a primit luni seara pe mem
brii Comitetului Central al Par
tidului Socialist din Chile aleși 
la cel de-al 23-lea Congres al 
partidului, precum și pe mem
brii delegațiilor străine partici
pante Ia acest Congres, între 
care delegația Partidului Comu
nist Român, compusă din tova
rășii Valter Roman, membru al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 

“ al 
de

membru supleant al C.C. 
P.C.R., prim-adj'unct ile șef 
secție Ia C.C. al P.C.R.

Proiecte pentru defini
rea agresiunii în discu
ție la O.N.U.

• COMITETUL SPECIAL, 
format din 35 de membri, în
sărcinai cu stabilirea definiției 
agresiunii s-a reunit luni la se
diul O.N.U. din New York.

Comitetul va examina trei 
proiecte de definiție propuse — 
unul dc Uniunea Sovietică, al
tul de țările Iatino-americane și 
Iugoslavia, și al treilea prezen
tat de un grup de șase state 
printre care și S.U.A.

Comitetul, care a fost creat 
de Adunarea Generală a O.N.U., 
își va desfășura activitatea pînă 
la 5 martie.

Inundații în 
R. P. Polonă...

o ÎN VOIEVODATUL VARȘOVIA, apele Vistulei au ieșit pe unele porțiuni din matcă, i- nundînd suprafețe considerabile, relatează agenția P.A.P. Populația amenințată de revărsarea apelor a fost evacuată.Concomitent, pe Bug și Nare- va, s-a înregistrat o creștere considerabilă a nivelului apelor.
...și la Veneția !• ÎN NOAPTEA DE DUMINICA spre luni, asupra Veneției s-a abătut o puternică furtună. Ploaia care a însoțit-o a provocat creșterea nivelului canalelor cu 120 de centimetri.
CONCLUZII DUPĂ A TREIA ZI
DE LUCRU A LUI „LUNOHOD-1"Concluziile celei de-a treia zi de lucru a aparatului selenar „Lunohod-1“, au fost analizate la o consfătuire a grupului operativ și tehnic de dirijare a experimentului „Luna 17", desfășurată în cabinetul constructorului principal al stației interplanetare sovietice. Principalul obiectiv al celei de-a treia zi lunare, care a luat sfîrșit la 20 ianuarie, a constat în readucerea lunomobilului în apropierea treptei de aselenizare a stației „Luna-17“. Acest țel a fost atins. în decursul unei zile de lucru, laboratorul lunar autopropulsat a străbătut 1 936 de metri, mai mult decît fusese planificat. De pe Pămînt au fost trimise pe „Lunohod-1“ circa 3 000 de comenzi prin radio. Telecamerele laboratorului mobil au luat 15 vederi panoramice de pe suprafața astrului Nopții și 5 astro- panorame. Programul zilei a fost îndeplinit în întregime.Analiza celor peste 200 de probe de sol lunar, luate de „Lunohod-1“, a demonstrat că pe traseul străbătut de lunomobil către treapta de coborîre terenul este mai ferm decît cel pe care s-a deplasat în a doua zi selenară. „Lunohod-1" a escaladat aproape 80 de cratere, dintre care unul cu diametrul de 150 m. In ultima zi de activitate, deplasarea vehiculului lunar s-a făcut cu un mai mare grad de siguranță. Specialiștii au putut trage concluzia că aparatele autopropulsate sînt capabile să se miște pe suprafața Lunii cu viteze destul de mari.

La ora 24,00 (ora Bucureștiului) nava spațială „Apolio-14“ se afla ia o distanță de 191033 km de Terra și se îndrepta spre Lună cu o viteză de 5 498 km/h, informează centrul spațial Houston.

Aspect de la experimentarea (pe Pămînt) a căruciorului selenar

De asemenea, de la centrul spațial Houston s-a anunțat că aselenizarea a rămas pe mai departe în programul misiunii echipajului comandat de Alan Shepard. în acest fel, au dispărut îndoielile privind realizarea celei de-a treia aselenizări a unui e- chipaj american pe suprafața Astrului Nopții.în jurul orei 1,00 (ora Bucu- reștiului) echipajul „Apollo-14“ a început o nouă zi de zbor în spațiul sideral.„Bună dimineața „Apollo-14", a răsunat în cabina de comandă primul apel al „Pămîntenilor". „Ne simțim foarte bine. Mulțumim, a spus Alan Shepard. Tocmai ne-am sonlat și ne pregătim de o zi minunată". Stuart Roosa a comunicat celor de la centrul spațial că a dormit numai vreo cinci ore „fiindcă salteaua a fost cam tare".
Unul dintre conducătorii zborului de la Houston a povestit ziariștilor că î» momentul in care căpitanul Alan Shepard se afla Ia o distanță de 92 590 kilometri de Terra la centrul de control a sosit un apel telefonic interurban pentru el. La politicoasa prezentare „interurbanul la telefon, avem o convorbire pentru mr. Shepard" cei de Ia centrul spațial s-au văzut nevoiți să răspundă „Regretăm, dar Shepard nu poate răspunde momentan. Reveniți vă rugăm după 10 februarie...".

Ce-a de-a doua zi de zbor va fi o „zj de rutină", cu exerciții de navigație, verificări ale aparaturii de la bordul navei spațiale, gimnastică etc. Partea cea mai importantă a acestei zile o va constitui verificarea sistemului de cuplare a cabinei de comandă cu modulul de debarcare, împreună cu tehnicienii de la centrul spațial Houston, cei trei astronauți vor face o verificare a sistemului de cuplare, ce va fi urmărită pe Pămînt în cadrul u- nei emisiuni de televiziune. în aș-

Divergențele care s-au manifestat la Congresul U.C.D.—U.C.S. 
din R.F. a Germaniei între conducerea partidului și organi
zația sa de tineret „Junge Union" îndeosebi în domeniul po
liticii externe (tinerii creștin-democrați cerînd recunoașterea 
frontierei Oder—Neisse) au prilejuit caricaturistului ziarului 
vest-berlinez „Der Telegraf" comentariul lapidar: „Nu mai 

vrea să fie dus în cărucior".

Agravare a
s.y.A.-WASHINGTON 2 (Agerpres). — Ecuadorul a cerut luni noaptea retragerea de pe teritoriul său a misiunii militare a Statelor Unite, informează agenția A.P.Intr-o notă semnată de mi- 

teptarea noii verificări a sistemului de cuplare, tehnicienii de la Houston au făcut o serie de presupuneri, printre care și aceea că dificultăți întâmpinate în cursul manevrei de cuplare ale celor două părți ale trenului spațial 

s-ar datora unor... murdării care au pătruns în lăcașurile de prindere ale cabinei de comandă cu modulul de debarcare. De asemenea, nu sînt excluse nici unele mici defecțiuni care ar putea fi remediate cu mijloacele de care dispune echipajul.Prima modificare a traiectoriei, menită să plaseze nava spațială „Apollo-14“ pe o orbită apropiată Lunii, a reușit perfect. Ea a fost efectuată în cursul nopții, la ora 3,39 GMT. în momentul respectiv, „Apollo-14" se găsea la o depărtare de 185 000 km de Lună, spre care naviga cu o viteză de 4 790 km pe oră. Reușind depășirea acestui moment dificil, „Apollo-14" își va continua mi-

Ecuadornistrul ecuadorian al afacerilor externe, Jose Maria Ponce Yepez, se arată că această acțiune are loc după „măsurile coercitive adoptate de S.U.A. cu două săptămîni în urmă în conflictul în privința zonei de pescuit aflată sub jurisdicție națională".După cum se știe, Ia 18 ianuarie S.U.A. au suspendat livrările de echipament militar către Ecuador și au avertizat că vor sista orice formă de ajutor ca urmare a sechestrării unor vase de pescuit sub pavilion american de către autoritățile de la Quito.Ministrul de externe ecuadorian, care se află la Washington cu ocazia reuniunii O.S.A., a declarat că cererea ecuadoriană are loc la o zi după reuniunea specială a miniștrilor de externe ai țărilor membre ale O.S.A., care au cerut Ecuadorului și Statelor Unite să-și rezolve dife- rendumul în problema zonei de pescuit pe calea tratativelor.Ministrul ecuadorian a declarat că țara sa refuză să angajeze negocieri cu Statele U- nite în vederea reglementării conflictului privind limita a- pelor sale teritoriale, atît timp cît „măsurile coercitive" adoptate de administrația americană rămîn în vigoare. 

siunea conform programului stabilit.La ora 5,57 (ora Bucureștiu- lui), motorul principal al modulului de serviciu a fost aprins timp de 10,3 secunde imprimînd

complexului spațial O viteză suplimentară de încă 22 metri pa secundă. Manevra, executată cu precizie, a plasat nava pe o traiectorie care îi va permite să se înscrie pe o orbită circumlu- nară variind între 111 și 314 ld” lometri față de suprafața tele* nară.La 17,40, ora Bucureștiulul, astronauții și-au început a doua perioadă de odihnă din cursul zborului, a cărei durată este fixată de program la 10 ore. Programul de miercuri cuprinde o corectare a traiectoriei, o emisiune de televiziune în direct și o verificare a modului lunar.

al R.D. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — Ministrul Afacerilor Externe alR. D. Vietnam a dat publicității o declarație în legătură cu discursul rostit la 29 ianuarie de secretarul de stat, William Rogers, care a afirmat că „Statele Unite își rezervă dreptul de a folosi forțele sale aeriene în orice parte a Peninsulei îndoctrineze, fără nici un fel de limitări, pentru a proteja viața americanilor din Vietnamul de Sud". De fapt, se spune în declarație, prin acțiunile întreprinse în ultimii doi ani de zile, S.U.A. au escaladat continuu războiul în întreaga Indochină. Discursul lui Rogers demonstrează că Washingtonul merge și m departe pe calea agresiunii Dacă Administrația S.U.A. este realmente interesată în protejarea vieților americanilor din Vietnamul de Sud, se spune în declarație, ea nu ac fi trebuit să respingă propunerile Guvernului Revoluționar Provizoriu din Republica ‘ Vietnamului de Sud, formulate la 17 septembrie și 10 decembrie 1970, și care asigurau o retragere onorabilă și în de-, plină securitate a trupelorS. U.A.Guvernul R.D. Vietnam denunță energic și condamnă sever intensificarea și escaladarea războiului de agresiune împotri va popoarelor indochi- neze, cere cu fermitate guvernului S.U.A. să pună capăt intervenției, sub orice formă, împotriva Vietnamului. Laosului și Cambodgiei și să lase popoarele acestor țări să-și rezolve singure problemele, subliniază declarația.• DELEGAȚIA REPUBLICII DEMOCRATE VIETNAM la conferința cvadripar- tită de la Paris în problema vietnameză a dat publicității o declarație care condamnă escaladarea de către S.U.A. a războiului în Lalos. „Situația din Indochina a devenit în ultimul timp deosebit de încordată" — se arată în declarație. Continuînd să-și intensifice intervenția în Cambodgia, Statele Unite au escaladat, în a- celași timp, războiul împotriva Laosului, unde aviația americană a întreprins fără precedent de mente. un număr bombarda-
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