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Cooperatorii ho

tărăsc, ei sînt cei 

care înfăptu

iesc ceea ce au 

hotărît

SALUT CĂLDUROS 
CONGRESUL UI UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST!
Azi se deschide in Capitală Con

gresul al IX-lea al Uniunii Tinere
tului Comunist. Desfășurindu-și lu
crările în preajma gloriosului semi
centenar al Partidului Comunist 
Român, în plin proces al profunde
lor transformări înnoitoare care au 
imprimat un puternic dinamism în 
toate compartimentele vieții sociale, 
congresul constituie un important 
eveniment politic în viata tinere
tului nostru, ca și a întregului 
popor, a României socialiste.

în ziua deschiderii congresului 
uteciștilor, gindurile comuniștilor, 
ale întregului popor se îndreaptă 
cu dragoste spre minunatul nostru 
tineret, al cărui aport de hărnicie 
și eroism este încorporat în fiecare 
din victoriile obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidului. 
Sute de mii de tineri muncesc în 
tinerele cetăți industriale implan
tate în toate județele tării, în mo
dernele combinate și uzine, în în
treprinderile agricole de stat și 
cooperative agricole, în institute de 
cercetări și proiectări, învață în 
școli și facultăți și — pretutindeni 
— tineretul se afirmă ca un pu
ternic izvor de energie șî di
namism. în epopeea construcției 
socialiste, în eforturile pline de 
abnegație pentru modernizarea e- 
conomiei naționale, pentru avîn- 
tul culturii și științei, ca și în 
asemenea aspre încercări cum a 
fost bătălia împotriva inundațiilor

din primăvara anului trecut, s-au 
vădit încă o dată patriotismul fier
binte, maturitatea civică a tinerei 
generații. Cuvintele calde prin care, 
de repetate ori, conducerea partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
elogiat entuziasmul, seriozitatea și 
înaltul spirit de responsabilitate 
socială, pasiunea și dăruirea cu care 
aceasta își consacră forțele înflo
ririi patriei socialiste, exprimă sen
timentele de profundă prețuire cu 
care întregul nostru popor încon
joară tineretul.

Aportul entuziast la eforturile 
poporului pentru progresul neîntre
rupt al economiei, științei și cultu
rii constituie expresia vie, preg
nantă, a înaltei conștiințe pa
triotice a tineretului nostru. Op
țiunea sa fermă, unanimă, pentru 
idealurile socialismului se bazează 
pe faptul că năzuințele sale spre 
înflorirea patriei, spre o societate 
în care să fie înfăptuite principiile 
unei democrații reale, ale dreptă
ții si echității sociale, care să asi
gure dezvoltarea multilaterală a 
personalității umane. își pot găsi 
împlinire numai în condițiile so
cialismului. Iar viata dovedește 
că aceste nobile aspirații, ca și 
trăsăturile proprii tineretului — 
dragostea înflăcărată de patrie, 
clanul și energia nestăvilite, spiri
tul novator, generozitatea, spiri
tul de abnegație și dorința de a 
săvîrși fapte mari — și-au găsit

și își găsesc efectiv cele mai largi 
posibilități de afirmare în socie
tatea noastră. „Orînduirea so
cialistă a deschis în fața tineretu
lui patriei noastre perspective ne
limitate de valorificare a entu
ziasmului și capacităților sale 
creatoare, de împlinire a celor 
mai îndrăznețe idealuri și nă
zuințe, arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Una din cuceririle cele 
mai de seamă ale poporului nos
tru constă în faptul că el poate 
oferi azi generațiilor tinere po
sibilitatea de a trăi o viață dem
nă, eliberată de exploatare, că le 
poate deschide toate porțile vieții, 
le poate asigura ascensiunea spre 
cunoaștere, spre știința și cultu
ra cea mai înaltă"

Unul din izvoarele forței socie
tății noastre, a unității întregului 
popor în jurul partidului, constă 
în relațiile de profundă încredere 
reciprocă între partid șî tineret. 
Tineretul s-a convins că are în 
partid o călăuză încercată, expo
nent al intereselor si aspirațiilor 
sale vitale. La rindul său, par
tidul s-a bizuit întotdeauna și se 
bizuie, azi mai mult decît oricînd. 
pe uriașa rezervă de energie, elan
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Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Chineze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit miercuri, 
17 februarie, delegația guverna
mentală a Republicii Populare Chi
neze, condusă de Pai Sian^ko, mi
nistrul comerțului exterior al R.P. 
Chineze, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire au participat Gheor- 
ghe Rădulescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, precum și Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior.

A fost de față Cian Hai-fun, am

basadorul Republicii Populare Chi
neze la București.

în cadrul convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej s-a subliniat e- 
voluția pozitivă pe toate planurile 
a cooperării româno-chineze în in
teresul ambelor popoare, al cola
borării și înțelegerii internaționale. 
De asemenea, s-a exprimat dorința 
comună de a dezvolta în conti
nuare legăturile multilaterale între 
România și Republica Populară 
Chineză, relevindu-se posibilitățile 
largi ce există pentru lărgirea și 
diversificarea lor.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, l-A PRIMIT 
PE PRIMUL MINISTRU Al PROVINCIEI 

CANADIENE NEWFOUNDLAND
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, miercuri la amiază, pe prim- 
ministrul provinciei canadiene 
Newfoundland, Joseph Smallwood, 
conducătorul delegației, care face o 
vizită în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de John 
A. Noian, ministrul dezvoltării e- 
conomice al provinciei Newfound
land, și Oliver L. Vardy, adjunct 
al ministrului dezvoltării econo
mice.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Nicolae Nicolae, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului ex
terior, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Bucur 
Șchiopu. ambasadorul României în 
Canada.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Canada.

Măsuri în spiritul recentei 
plenare a C. C. al P. C. R.

AZI, LA POSTURILE DE 
RADIO Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, 18 februarie, 
în jurul orei 9,00, postu
rile noastre de radio și 
televiziune vor trans
mite, din sala Palatului 
Republicii, ședința de 
deschidere a celui de-al 
IX-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comu
nist.

PAȘI
Port, cu mine o imagine ve

che, de aproape treizeci de ani. 
Originala demonstrație despre 
care-mi amintesc avea loc intr-o 
bătrînă -forjă a Galațiului. For
jă unde cîteva generații de 
muncitori își cluruiseră plămi- 
nii. Din cînd in cînd, la sfîrșitul 
schimbului, un fierar în vîrstă 
își'scotea ceasul de buzunar și-l 
așeza pe nicovala ciocanului cu 
abur. înșfăca apoi maneta și re
pezea bolidul de metal (2500 
kilograme-forță) pînă la cițiva 
milimetri de capacele străluci
toare. Cursele se repetau ame
țitor, gata să facă praf obiectul 
fragil. Dar mina sigură, ochiul 
atent...

— Un adevărat as in meserie 
— murmurau admirativ nume
roșii martori ai performanței. 
Pentru omul acela profesia era 
și o artă.

...Am privit, nu de mult, ges
turile unui muncitor tinăr — 
Constantin D. Georgescu, de la 
Fabrica de elemente de auto
matizare din Capitală. Lucra la 
mașina de rectificat profile. În
căperea — un autentic cabinet 
tehnic. O masă complicată, de 
copiat desenele — coradograful. 
O trusă de scule, adevărate bi
juterii — unele cu vîrfuri de 
safir, de diamant. Microscoape 
și telemetre optice, lingă o mini- 
bibliotecă tehnică din care nu 
lipseau tabelele logaritmice.

— Un as în meserie, ii contu
rează cineva portretul. Pentru 
asemenea oameni profesia se 
confundă cu arta.

Două replici în timp, care de
finesc însă o aceeași trăsătură, 
etică a muncitorului : respectul 
pentru profesia sa.

Se spune că meseria este bră
țară de aur. Brățară purtată azi 
de milioane și milioane de oa
meni „proprietari și producă
tori" — angrenați în sfera unei 
producții moderne, exiqente.

Sarcinile calitative superioare 
din cincinal se sprijină pe con
vingerea că, oricît de perfecti 
ar fi creierii electronici, oricît 
de inteligente și exacte mașini
le, numai urcușul, neîntrerunt 
al omului spre cele mai înalte 
cote procesionale noate cheză- 
șui realizarea indicilor progra
mați ai progresului.

Ilie TANĂSACHE

ÎN DEZBATERE PUBLICA:

ROLUL Șl ATRIBUȚIILE SINDICATELOR 
ÎN ETAPA ACTUALĂ

A CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

■
 cadrul lucrărilor recentei plenare a 

cuvântării rostite la plenară de tova- 
subliniate, paralel cu rezultatele po- 

irganizațiile sindicale, neajunsurile și 
a acestora, s-a făcut un șir de reco- 
structurii organizatorice și a condu- 
marea stilului și metodelor de muncă 
niei sindicale în întreprinderi..

calelor se înscrie ca parte integrantă 
onduse de partid — de adîncire con- 
ale și efective, din țara noastră, de 
mocratice ale societății, urmărind să 
nai largi și mai active participări a 
d, a clasei muncitoare la conducerea 
deții sociale. Clarificarea rolului, pre- 
sindicatelor, corespunzător cerințelor 

ie a construcției socialiste, reprezintă 
nătate principială și practică, expri

ma partidului nostru de a explora căi 
ițele vieții pornind de la cunoașterea

aprofundată a realităților, de a combate și înlătura orice manifestări ( 
ale vechiului, ale închistării și spiritului rutinier, de a aplica creator ( 
legile generale ale construcției socialiste, corespunzător condițiilor țării, ( 
cerințelor mersului înainte pe calea socialismului și comunismului. (

Potrivit practicii democratice de a consulta masele asupra modu- ( 
lui de rezolvare a principalelor probleme ale vieții sociale, plenara ( 
C.C. al P.C.R. a recomandat ca problemele legate de perfecționarea , 
muncii sindicatelor să fie larg dezbătute de către oamenii muncii ; (
așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceausescu, „ACEASTA SA FIE < 
O DEZBATERE REALĂ, CARE SA DEA POSIBILITATEA EXPUNERII DES
CHISE A PUNCTELOR DE VEDERE, A PĂRERILOR TUTUROR MUNCI
TORILOR DIN ÎNTREPRINDERI, ALE TUTUROR SALARIAȚILOR SPRE A < 
VEDEA CUM PRIVESC El SINDICATELE, CE DORESC El DE LA SINDI- < 
CATE. O ASEMENEA DEZBATERE NE VA AJUTA MULT LA ClARIFi- , 
CAREA PROBLEMELOR, LA STABILIREA ROLULUI Șl LOCULUI PE CARE ț 
TREBUIE SA LE OCUPE ÎN VIITOR SINDICATELE ÎN VIATA NOASTRĂ ț 
SOCIALĂ". <

Punîndu-și coloanele ia dispoziția acestei dezbateri publice, „Scîn- ( 
teia" inserează în acest număr cîteva din primele intervenții primite la ( 
redacție. ț

După cum se știe, în cadrul mă
surilor îndreptate spre perfecționa
rea în continuare a conducerii de 
partid și de stat, pentru întărirea 
legăturii dintre organele conducă
toare și masele oamenilor muncii, 
spre combaterea centralismului 
excesiv și dezvoltarea largă a de
mocrației socialiste, recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. a subliniat 
necesitatea de a se deplasa din or
ganele centrale de partid și de stat 
o serie de cadre spre județe, spre 
conducerea concretă a economiei și 
vieții sociale.

In lumina acestor hotărîri ale 
plenarei, tovarășii Constantin 
Drăgan și Vasile Vîlcu, mem
bri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Andrei Cer- 
vencovici, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și-au exprimat dorința de 
a fi trimiși să lucreze în organe 
locale ale partidului, cererea lor 
fiind satisfăcută.

In zilele de 16 și 17 februarie au 
avut loc plenare ale Comitetelor 
județene de partid Brașov, Con
stanța și Arad care au hotărît coop
tarea ca membri ai comitetelor ju

dețene respective, alegerea în bi
rou și în funcția de prim-secretar 
al comitetului județean al P.C.R.— 
la Brașov a tovarășului Constantin 
Drăgan ; la Constanța a tovarășu
lui Vasile Vîlcu ; la Arad a tova
rășului Andrei Cervencovici. To
varășii Constantin Cîrțînă, Petre 
Ionescu și Teodor Haș, foști primi- 

■secretari ai comitetelor județene 
de partid respective, urmează să 
îndeplinească alte însărcinări.

La ple.narele comitetelor jude
țene de partid au participat : la 
Brașov — tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil ; la Constanța — tova
rășul Manea Mănescu : la Arad — 
tovarășul Gheorghe Pană.

Keflectind consecvența cu care 
conducerea partidului nostru urmă
rește perfecționarea formelor de 
conducere a întregii vieți economice 
și sociale, aceste măsuri se inte
grează în acțiunea multilaterală 
desfășurată pentru apropierea con
tinuă a conducerii de viață, de or
ganele economice și social-politice 
de bază, acolo unde se află de fapt 
centrul activității, unde se rezolvă 
efectiv problemele aplicării politi
cii partidului.

Punctul de pornire 
al acțiunilor — 
secția, atelierul, 

adunarea salariaților!
Sindicatele au Inițiat numeroase acțiuni cu 

efecte pozitive pentru producție. Adesea însă, ac
tivitatea sindicatelor este ineficace pentru 
că ea poartă pecetea formalismului, a unor 
acțiuni inițiate doar pentru a se avea ce raporta 
forului superior. De mult timp urmăresc felul 
cum comitetul sindicatului din uzina noastră, 
consiliul județean al sindicatelor și uniunea de 
ramură se preocupă de una din problemele vitale 
ale economiei : folosirea rațională a metalului.

Iată, anul trecut a fost pornită o acțiune pri
vind lichidarea rebuturilor. Ea a fost concepută 
însă în birourile sindicatului. Președintele și 
cîțiva ingineri au socotit, pe semne, că dacă au 
întocmit și o fișă de consultare a muncitorilor, cu 
asta succesul e asigurat. Pină la urmă, la ce s-a 
ajuns ? La o consfătuire în care cel mai mult 
au vorbit nu oțelarii, turnătorii, forjorii care au 
rolul hotărîtor in lichidarea rebuturilor, ci cadre 
de conducere care au expus tot felul de consi
derente generale privind importanța necesitatea 
utilitatea lichidării rebuturilor dar unde s-a vor
bit mult mai puțin despre ce trebuie făcut efec
tiv spre a le înlătura. Nu este de mirare că după 
o asemenea „consfătuire de lucru" situația a ră
mas neschimbată. La sfîrșitul anului, in sectoarele

Mihai STOIAN
tehnician, uzina de utilaj 
petrolier „1 Mai" Ploiești

Grupa să urmărească, 
pas cu pas, 
înfăptuirea 

propunerilor
Grupa sindicală din care tac eu parte numără 

33 de muncitori. Nu o dată, m-am întrebat : ce atri
buții revin efectiv acestei verigi de bază a sindi
catelor ? Firește, unele răspunsuri sînt date de în
săși activitatea, grupei — în ansamblu pozitivă. 
Rezultatele pozitive sînt însă diminuate de un sir 
de minusuri care își au rădăcina in însăși con
cepția despre rolul grupei sindicale. Iată, aduna
rea generală lunară a gruDei constituie un cadru 
prielnic de afirmare a spiritului de inițiativă și 
gindirii creatoare a salariaților, dar eficiența ei 
a fost estompată cu timpul întrucît multe propu
neri valoroase au rămas nesoluționate. De ani de 
zile se arată, bunăoară, că din cauza aprovizio
nării defectuoase cu materii prime și materiale, 
semifabricate, scule și dispozitive. ritmicitatea 
producției lasă mult de dorit, aproape 60 la sută 
din plan fiind realizat in ultima decadă a lunii 
cu eforturi considerabile din partea oamenilor și 
suprasolicitarea nejustificată a mașinilor Dar si
tuația se menține neschimbată, tn același punct 
mort au rămas propunerile privind amplasarea 
mai judicioasă a formațiilor de sudori și vopsi
tori în vederea evitării producerii de gaze toxice 
în hală. Nu încape îndoială câ aceste probleme

Ion LEITNER
lăcătuș, 
uzina „Tehnometar Timișoara

Apărător al legii 
în toate 
domeniile 

de activitate!
Bine a făcut conducerea partidului că a pus la 

ordinea zilei perfecționarea activității sindicale. 
Pentru că multe lucruri pot și trebuie să facă 
sindicatele, atît la scara întregii țări, cit și în fie
care unitate.

La noi in întreprindere sindicatul desfășoară fn 
general o activitate bogală. aduce o contribuție 
pozitivă la rezolvarea problemelor privind orga
nizarea științifică a muncii, calitatea produselor, 
productivitatea. Anul trecut, in secția noastră pla
nul a fost îndeplinit in proporție de 103 la sută 
rezultat în care se materializează și aportul comi
tetului sindicatului la organizarea întrecerii so
cialiste.

Este desigur normal ca sindicatul să pună pro
blemele producției pe primul plan al preocupă
rilor sale. Nivelul nostru de trai depinde pînă la 
urmă de eficiența activității economice a între
prinderii Dar preocuparea îndreptățită pentru 
problemele producției trebuie să fie dublată de 
grija permanentă pentru solutionarea problemelor 
sociale, legate de condițiile de muncă șî de trai 
ale muncitorilor.

In întreprinderea noastră s-au creat o cantină

Margareta CNES
muncitoare, Fabrica de confecții 
și trico’aje — București

După cum se știe, conducerea de 
partid și de stat — avînd în vedere 
condițiile grele de lucru din subte
ran — a hotărît ca, începînd din tri
mestrul IV 1989, să se experimen
teze ziua de lucru de 6 ore pe 
schimb în unitățile industriei minie
re. In prima etapă a fost desem
nată pentru experimentare exploata
rea minieră de la Baia Sprie, iar în 
cursul trimestrelor II și IV din 1970 
au fost cuprinse în acțiunea de ex
perimentare și alte unități din bazi
nul minier Maramureș. La sfîrșitul 
anului 1970 lucrau în regim redus de 
6 ore pe zi peste 11 000 mineri. Prin 
aplicarea unui amplu program de 
măsuri tehnico-organizatorice, s-a 
reușit ca — fără să se modifice indi
catorii de plan, normele de muncă 
și salariile — să se asigure nu numai 
îndeplinirea, ci și depășirea acestor 
indicatori. Se cuvine remarcat și 
faptul că minerii au primit cu de
plină satisfacție noul program de 
lucru, program care a permis • mări
rea timpului afectat odihnei și re
facerii capacității lor de muncă.

Ținîndu-se seaina de aceste rezul
tate pozitive, s-a hotărît ca experi
mentarea duratei reduse de muncă 
in subteran să se extindă și în alte 
bazine miniere. Intr-o primă etapă, 
în fiecare bazin, una sau două mine 
vor fi cuprinse în această acțiune de

experimentare. în felul acesta, prin 
mai buna organizare a procesului de 
producție, prin folosirea cbmpletă a 
timpului de lucru, prin mecanizarea 
operațiilor grele de muncă, prin ri
dicarea calificării minerilor și întări
rea disciplinei în muncă, va trebui să 
se asigure îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție și de produc
tivitate a muncii și prin aceasta 
minerii să realizeze venituri la nive
lul celor anterioare, lucrînd cu două 
ore mai puțin, ceea ce va avea 
efecte favorabile asupra întregii ac
tivități economice, cît și asupra con
dițiilor de viață ale minerilor.

Realizarea în bune condiții a aces
tei măsuri pune în fața Ministerului 
Industriei Miniere și Geologiei sar
cina de a analiza sub toate aspectele 
condițiile specifice fiecărei unități, 
de a stabili măsuri tehnice, organiza
torice și de securitate a muncii, 
de a asigura asistența tehnică pen
tru aplicarea lor cu maximum de 
operativitate și eficiență.

Organizațiile de partid, sindicale 
și de tineret din unitățile miniere 
care vor experimenta regimul de 
lucru în subteran cu durată redusă 
au datoria să sprijine cu toate for
țele aplicarea exemplară a acestei 
măsuri importante pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de viață 
ale minerilor.

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a XI-a) (Continuare în pag. a II-a)

Maiestății Sale
MAHENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
KATHMANDU

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a zilei naționale a Regatului 
Nepal, am plăcerea de a adresa, în numele Consiliului de Stat, al guver
nului și poporului român, precum și al meu personal, felicitări cordiale 
Maiestății Voastre, împreună cu cele mai bune urări de progres și pros
peritate poporului nepalez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Petre 
Mihail 
Mihăi-

In adunările generale, care continuă să aibă loc în întreaga țară, membrii 
cooperatori dezbat activitatea desfășurată în cursul anului trecut, precum și 
plauul de producție ți financiar pe anul 1971. In telegrame adresate COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, ei își exprimă adeziunea la măsurile privind orga
nizarea și planificarea agriculturii luate de conducerea partidului, iși iau noi 
angajamente pentru sporirea producției agricole.

STRINDBERG11

echipă, brigadieri n-au efectuat un 
control riguros al calității lucrărilor, 

de inițiativă.

Regia : Tamâs Renyi. Cu : Mari Torocsik, GâborProducție a studiourilor din R.P. Ungarâ 
Koncz, Sândor Horvath, Istvân Degi.

COOPERA TORII HOTĂRĂSC, 
El SlNT CEI CARE ÎNFĂPTUIESC

avantajele aplicării 
cooperatorul Con- 
spunea : „Fiecare 
direct interesat în

Prezența masivă a cooperatorilor ia 
adunările generale, dar mai ales par
ticiparea activă la discuții, criticile cu 
adresă precisă, propunerile construc
tive exprimă interesul deosebit pen
tru tot ceea ce privește dezvoltarea 
cooperativelor din care fac parte. Tn 
acest spirit s-a desfășurat recent adu
narea generală a cooperativei agricole 
din Otopeni — situată în preajma 
Capitalei, unitate a cărei avuție 
obștească a ajuns la o valoare de 31 
milioane lei, față de 12 milioane cit 
era în anul 1965. Ca și alte coopera
tive agricole, aici s-a relevat matura 
chibzuință cu care este pregătită adu
narea generală. Darea de seamă și 
celelalte materiale prezentate în 
fața cooperatorilor fiind întocmite 
intr-un ascuțit spirit critic, selecțio- 
nînd problemele de interes major și 
supunîndu-le unei analize lucide, fă
cute cu discernămint, au sporit inte
resul cooperatorilor față de bunul 
mers al treburilor obștești, au stimu
lat discuțiile.

Punerea în dezbatere a problemelor 
economice de cea mai mare însemnă
tate pentru dezvoltarea cooperativei, 
în care este direct interesat fiecare 
cooperator, evidențierea posibilităților 
reale create prin aplicarea noilor for
me de organizare a producției și de 
retribuire a muncii au determinat a- 
dunarea generală să hotărască mărirea 
indicilor de producție și financiari. 
Valoarea producției globale planifica
te este mai mare în acest an, față de 
cea realizată anul trecut, cu aproape 
4,4 milioane lei în sectorul vegeta] și 
cu 1,2 milioane in zootehnie. Dar po
sibilitățile acestei cooperative sînt 
mult mai mari. De altfel, în adunare, 
cooperatorii s-au angajat să obțină 
peste prevederile planului 300 kg grîu 
și porumb la hectar și cîte 200 1 lapte 
de fiecare vacă furajată, astfel încît 
să se vîndă suplimentar 900 hl lapte. 
Hotărîrea cooperatorilor de a înfăptui 
propriile decizii are acoperirea fapte
lor. în dublă calitate, de participant! 
activi la conducerea treburilor obștești 
și la rezolvarea a ceea ce ei înșiși au 
propus, cooperatorii au decis rezolva
rea în complex a problemelor de 
care depinde dezvoltarea cooperati
vei lor, precizînd ceea ce trebuie 
făcut în fiecare sector de activitate. 
Spre exemplu, o dată cu definitiva
rea structurii culturilor s-a stabilit 
pentru fiecare brigadă suprafața, nu
mărul de cooperatori care lucrează, 
numele mecanizatorilor, tractoarele și 
mașinile agricole aferente — pluguri, 
discuri, semănători, combine, atelaie 
etc. Totodată s-au efectuat calculele 
necesare pentru aplicarea acordului 
global cu plata în bani.

Manifestînd maximum de interes 
pentru îmbunătățirea muncii, coope
ratorii au formulat propuneri con
crete și au criticat lipsurile care au 
făcut ca anul trecut să nu se reali
zeze producția planificată. în aduna
rea generală, cooperatorul Vasile An
drei, ajutor de șef de fermă, a cerut 
consiliului de conducere să ia măsuri 
pentru permanentizarea îngrijitorilor 
și mărirea productivității muncii, să 
urgenteze lucrările de mecanizare în 
zootehnie. Această propunere — spu
nea ing. Teodor Doroga, șeful fermei 
zootehnice — se va materializa încă 
din acest an, cînd vor fi modernizate 
adăposturile existente și se vor con
strui 5 grajduri noi, complet mecani
zate, pentru creșterea vacilor. Pentru 
mărirea mai rapidă a efectivelor s-a 
hotărît să fie cumpărate 300 de vițele 
ți 40 de vaci. Este un răspuns con
cret la cerințele sporite de lapte pen
tru aprovizionarea Capitalei.

în spiritul profundului democra
tism care trebuie să caracterizeze

Adunările generale din cooperativele agricole constituie un prilej 
de amplă analiză a rezultatelor obținute în anul care a trecut și 
de dezbatere aprofundată a planului de producție și financiar pe 
anul in curs, la care participă activ, deschis și nemijlocit masa largă a 
cooperatorilor, cu observații și propuneri valoroase pentru bunul mers 
al cooperativei agricole. Spiritul activ al dezbaterilor, ideile izvorîte din 
propria experiență și din experiența altora, exigența și răspunderea 
în dezbaterea problemelor economice fundamentale probează, în mod 
concludent, că adunarea generală — forul suprem de conducere al 
cooperativei agricole — decide în toate problemele importante care 
privesc munca și viata cooperatorilor, adoptă formele cele mai adecvate

în telegrama membrilor coopera
tori din comuna Birghiș, județul Si
biu. se spune printre altele : Ne an
gajăm ca în 1971 să efectuăm toate 
lucrările de cea mai bună calitate și 
să realizăm peste prevederile planu
lui 30 tone griu, 25 tone porumb, 50 
tone cartofi, 50 hl lapte de vacă, 15 
hl lapte de oaie. în numele tuturor 
membrilor cooperatori — români, ger
mani. maghiari — participants la 
adunarea generală asigură conduce
rea de partid, pe dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a îmbunătăți întreaga noastră 
activitate de producție și a obține 
producții tot mai sporite.

Drept recunoștință față 'de măsu
rile pe care le-au adoptat partidul și 
statul nostru, se spune in telegrama 
adresată de adunarea generală a 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Măurcni, județul Caraș- 
Severin, membrii cooperatori — ro
mâni și germani — se angajează să 
depășească sarcinile de plan pe anul 
1971, astfel încît să obțină suplimen
tar 16 tone grîu și 24 tone porumb, 
precum și importante cantități de 
lapte de vacă. întreaga producție 
obținută peste plan va fi livrată sta
tului pe bază de contract.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune în tele
gramă, că vom depune toate efortu
rile pentru ca, prin munca noastră, 
să contribuim, alături de întregul 
popor, la înflorirea scumpei noastre 
patrii.

Raportînd că în anul trecut au 
reușit să îndeplinească sarcinile pla
nului de producție la toți indicatorii, 
precum și obligațiile 
față de stat, că fiecare 
primit o retribuție în 
duse in valoare de 34 
muncă. consiliul de

de organizare a producției, de retribuire a muncii, de profilare șl spe
cializare in cadrul consiliilor intcrcooperatiste, de cooperare cu alte uni
tăți. în problematica complexă a adunărilor generale, un loc central îl 
ocupă adoptarea unor soluții concrete, potrivite specificului fiecărei 
unități agricole, pentru traducerea în viată a măsurilor cuprinse in ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea 
organizării, planificării și conducerii agriculturii, menite să asigure un 
cadru optim de manifestare a inițiativei, hărniciei și priceperii coope
ratorilor în dezvoltarea avuției obștești, valorificarea marilor rezerve 
de care dispune agricultura cooperatistă. Aceste probleme și alteia 
constituie obiectul unor fructuoase dezbateri în adunările generale.

a deșeurilor, modernizarea secției de 
făinuri furajere necesare producției 
de nutrețuri combinate și mărirea 
competitivității acestora pe calea per
fecționării tehnologiei și a rețetelor 
de fabricație.

Multitudinea problemelor, a propu
nerilor constructive a determinat a- 
dunarea generală să adopte un plan 
de măsuri prioritare, cu termene de 
executare și răspunderi precise. Iată 
cîteva din cele peste 20 de probleme 
de primă însemnătate : repartizarea 
îngrășămintelor chimice pe ferme și 
brigăzi și depozitarea lor corespunză
toare ; pregătirea mașinilor și in
struirea cooperatorilor și mecaniza
torilor pentru aplicarea ierbicidelor la 
culturile de legume și porumb și 
pentru folosirea eficientă a antidău- 
nătorilor ; terminarea amenajărilor 
pentru irigații pînă la 15 aprilie ; li
vrarea produselor vegetale și animale 
pe bază de grafice etc.

Aplicarea noilor forme de organi
zare și retribuire a muncii a consV- 
tuit obiectul dezbaterilor și în adună
rile generale din alte cooperative a- 
gricole. Spre exemplu, cooperatorii 
din Scobinți, județul Tașiț -îhi-cadrul 

-adunării generale,, au adoptat- forma, 
de organizare pe ' ' '
și aplicarea acord!
producția obținută la toate culturile, 
în acest fel un cooperator va obține 
170 lei la tona de porumb realizată, 
530 lei la tona de soia, 160 lei la tona 
de cartofi. 452 lei la tona de fasole. Tn 
funcție de depășirea planului, coope
ratorii vor beneficia și de retribuția 
suplimentară.

Referindu-se la 
acordului global, 
stantin Ciubotarii 
cooperator este 
creșterea producției. Sistemul de re
tribuție în acord global înseamnă că 
după cîtă producție vom scoate, atit 
vom primi. Este un puternic stimu
lent pentru a efectua lucrări de cali
tate și la timp. Noi, din această co
mună, știm cu toții că pămîntul poate 
rodi mai bine, dacă fiecare muncește 
cu hărnicie".

Cooperatorii au. discutat șl definiti
vat un plan de investiții care să ducă 
la dezvoltarea cooperativei lor. în a- 
cest an vor fi continuate o serie de 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe 125 hectare, se va face des
fundarea a 80 ha teren Impropriu 
culturilor cerealiere pentru plantarea

• * * Ginduri pentru Congres.
Semicentenarul Partidului Co
munist Român — Amplitudi
nea memoriei : Acad. 
Constantinescu-Iași, 
Cruceanu. Alexandru 
leanu

C. BARBULESCU > Pe 
dele revoluției.

Prof. univ. dr. DUMITRU 
ZILU : Perfecționarea 
lui instituțional al s<

Acad. NICOLAE TEODORESCU: 
Știința — avanpostul progre
sului social.

NICOLAE DRAGOȘ : Etica
demnității.

Organizația U.T.C. din 
comună și secretarul ei.

’•* Prin contribuția milioa
nelor de tineri.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI : 
România privită de peste ho- 
tare.

Prof. DUMITRU VACARIU : 
Stimularea interesului pentru 
profesiile agricole.

CONSTANTIN GHEORGHE :
Integrarea inginerului stagiar.

* * * Tribuna elevilor delegați
la Congres.

NICOLAE ABBOUD : Tineretul: 
„fapt de structură" sau produs 
dinamic al practicii, istorice.

VASILE TONOIU : Filosofia și 
deschiderea spre experiență 
(Ferdinand Gonseth la 80 de 
arii).

ȘTEFAN CSIKOȘ : Filosofie și 
politică in viziunea lui 
Gramsci.

PETRU PANZARU : Psihologia 
socială și știința politică.

STELIAN STREJA : Căile de 
luptă ale tineretului spaniol.

L. MEHEDINȚI : Act de acu
zare.

A. FRASINCARU : Documentar: 
Federația tineretului comu
nist italian.

OCTAVIAN NEAMȚU,: Pledoa
rie pentru pedagogia cercetă
rii . interdisciplinare.

POMPILIU CARAIOAN : La iz
voarele religiei.

Conf. univ. dr. M. C. BOTEZ : 
Autonomizarea prospectivei.

Dr. AL. GHEORGHIU : Educa
ția sexuală a tineretului șco
lar

” * Cooperare, dialog, întîl- 
niri..

obștesc. Asemenea probleme au stră
bătut ca un fir roșu discuțiile aprinse 
care s-au desfășurat cu prilejul adu
nării generale a cooperativei agri
cole din Suraia, județul Vrancea. Cei 
care au luat cuvîntul au criticat, pe 
bună dreptate, faptul că darea de 
seamă a omis modul cum consiliul de 
conducere, membrii acestuia au con
dus activitatea economico-financiarâ, 
cum au rezolvat problemele referi
toare la realizarea sarcinilor de plan. 
„Am primit in primăvara anului tre
cut pentru refacerea pămînturilor 
inundate — spunea Vasile Bălășoiu — 
peste 400 tone de îngrășăminte chi
mice, dar le-am ținut pînă toamna 
in curtea cooperativei. Nu s-a chib
zuit bine". Referindu-se la necesita
tea participării la muncă a tuturor, 
Gică Slatache, Ion Crăciun, Gheor- 
ghe Dogaru și alții au criticat aspru 
consiliul de conducere, care n-a asi
gurat ținerea cu regularitate a adu
nărilor pe brigăzi și a adunărilor ge
nerale. Ar fi fost cel mai bun prilej 
de analiză a activității fiecărui coo
perator. S-a arătat că și unii șefi de

unei livezi, Iar pe 30 ha se va planta 
viță de vie.

Foarte mult au avut de ciștigat 
acele cooperative agricole unde adu
nările generale au discutat compe
tența și răspunderea cu care a mun
cit consiliul de conducere. în aduna
rea generală, cei care au primit man
datul să conducă treburile obștești 
trebuie să răspundă moral și material 
în fața cooperatorilor dacă au preju
diciat cooperativa prin decizii greșite 
în ce privește amplasarea culturi
lor, executarea lucrărilor, să dea so
coteală pentru înstrăinarea avutului

n-au dovedit spirit
„Am investit bani și muncă în 10 

aspersoare, 9 motopompe, în amena
jarea a peste 400 hectare pentru iri
gat. Dar lucrările, spunea Vasile La- 
zăr, nu au fost făcute cum trebuie. 
Pe unele parcele apa stagnează și mai 
mult pierdem. Cu un pic de efort ar 
trebui să reparăm toate canalele și, 
în primul rînd. să desecăm terenul". 
Costică Nica a criticat consiliul de 
conducere că n-a asigurat din timp 
materialele necesare pentru sera în- 
mulțitor. Referindu-se Ia problema 
asigurării de lucru tot timpul anu
lui, cooperatorul Emil Zaharia a scos 
în evidență necesitatea 
ramurilor anexe. „Facem împletituri, 
dar consiliul de conducere trebuia să 
asigure condiții pentru cuprinderea 
în această activitate a cît mai mulți 
cooperatori, să asigure materia primă 
prin extinderea plantațiilor de ră
chită".

Adunarea nu a trecut cu vederea 
peste activitatea formală a unor 
membri din consiliul de conducere, 
care a avut de fapt ca efect dimi
nuarea spiritului de muncă colectiv, 
abandonarea unor măsuri bune, ini
țiate în cursul anului, încălcarea 
uneori a principiilor democrației 
cooperatiste. Adunarea a hotărît ca 
4 din membrii consiliului să fie în- 
locuiți. în mod principial, deschis, 
obiectiv, adunarea și-a exercitat ast
fel dreptul de control asupra cadrelor 
de conducere, iar acestea, la rîndul 
lor, au înțeles mai bine răspunderea 
ce o poartă în fața membrilor coope
ratori, datoria ce o au de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a fi la 
înălțimea încrederii ce le-a fost a- 
cordată

Măsurile adoptate de adunările ge
nerale, îri spiritul indicațiilor date de 
conducerea partidului privind dezvol
tarea agriculturii, faptul că în toate 
problemele importante . deciziile sînt 
luate de cei chemați să le dea viață 
asigură punerea în valoare a marilor 
resurse de creștere a producției, ridi
carea cooperativelor agricole- pe noi 
trepte de progres.

contractuale 
cooperator a 
bani și pro- 
lei la ziua- 

conducere și 
comitetul de partid ale cooperativei 
agricole de producție diu comuna 
Bastov — municipiul Pitești, județul 
Argeș, exprimă hotărîrea tuturor 
cooperatorilor de a munci și în acest

CEEA CE AU HOTĂRÎT

desfășurarea adunărilor generale, co
operatorii au hotărît- ei înșiși in ce 
sectoare și prin ce mijloace să se a- 
sigure de lucru cooperatorilor în lu
nile de iarnă, element hotărîtor pen
tru folosirea forței de muncă și creș
terea veniturilor bănești. Cooperato
rul Popescu Constantin, șeful secției 
anexe, a demonstrat adunării că este 
posibil ca valoarea producției anexe 
să ajungă pînă la 17—18 milioane 
lei, față de 13 milioane cît s-au rea
lizat anul trecut. El a propus îmbu
nătățirea calității și diversificarea 
sortimentelor, valorificarea mai bună

de Friedrich Durenmatt, 
cu Clody Bertoia, Liviu 
Ciulei, Petre Gheorghiu, 

Victor Rebengiuc

premieră la teatrul 
„Lucia Sturdza

an în așa fel încît să depășească 
sarcinile de plan, în telegramă, ei 
subliniază, printre altele : Vă asigu
răm încă o dată, iubite tovarășe se
cretar general, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru traducerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale celui 
de-al X-lea Congres al partidului 
nostru, a tuturor indicațiilor pe care 
ni le dați pentru dezvoltarea multi
laterală a agriculturii noastre socia
liste, convinși fiind că numai așa 
vom reuși să asigurăm patriei și 
familiilor noastre un nivel tot mai 
ridicat de viață.

în telegrama membrilor cooperatori 
din comuna Micăsasa, județul Sibiu, 
se spune, printre altele : Noile forme 
de organizare și de retribuire a coo
peratorilor constituie o garanție si
gură a realizării prevederilor planu
lui de producție pe 1971. Ne angajăm 
să producem peste plan 10 tone grîu, 
20 tone porumb, 20 tone cartofi, 40 
tone sfeclă de zahăr, 20 hl lapte de 
vacă, 10 hl lapte de oaie și alte pro
duse. în numele membrilor coopera
tori, asigurăm conducerea de partid, 
pe dumneavoastră personal, iubite to
varășe secretar general, că vom de
pune toate eforturile pentru a obține 
în acest an cele mai bune rezultate.

La rîndul lor. membrii cooperatori 
din comuna Ulmu, județul Ialomița, 
exprimă hotărîrea de a transpune în 
viață prețioasele indicații date de se
cretarul general al partidului cu oca
zia vizitei și consfătuirii cu cadrele 
de bază ale agriculturii pe care a 
avut-o recent în acest județ și se an
gajează să livreze statului peste plan 
531 tone de cereale.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în telegramă 
— că nu vom precupeți nici un 
efort pentru continua dezvoltare 
a agriculturii, contribuind astfel, ală
turi de întregul nostru popor, la în
făptuirea mărețului program elaborat 
de Congresul al X-lea al partidului, 
la edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul Ro
mâniei.

Rolul și atribuțiile sindicatelor 
in etapa actuală a construcției socialiste

O GAMĂ LARGĂ

DE PRODUSE SI SERVICII
1

PENTRU POPULAȚIE
9

(Urmare din pag. I)

Punctul de pornire 
al acțiunilor — 
secția, atelierul, 

adunarea salariaților!
calde ale uzinei s-au înregistrat 
845 tone rebut la fontă și oțel (mar- 
cînd astfel o creștere a rebuturilor 
față de anul anterior). Iată dar 
„eficiența" întregii acțiuni pornite cu 
otita vîlvă...

Cu atît mai regretabil e însă fap
tul că organele de conducere ale 
mișcării sindicale de multe ori încu
rajează asemenea tendințe de for
malism. Astfel, deși toată lu
mea știa că acțiunea întreprin
să de sindicatul uzinei „1 Mai" 
nu s-a soldat cu rezultate pozitive, 
în loc să se analizeze cauzele eșecu
lui, se hotărăște organizarea unui 
schimb de experiență la Sinaia, spre 
a... generaliza acțiunea. Și astfel, co
mitetul Uniunii sindicatelor din în
treprinderile industriei metalurgice 
și construcțiilor de mașini, Consiliul 
județean al sindicatelor din Prahova 
au convocat Ia Sinaia o mulțime de 
cadre sindicale, ingineri și tehnici
eni, responsabili pe diferite linii, re
prezentanți ai C.N.I.T.-ului, au invitat 
tovarăși de la minister. Și de data 
aceasta abia dacă vedeai și cîțiva 
muncitori. Dar cît s-a mai discutat I 
Dar cîte metode nu s-au expus ! Re
zultatul ? Anul 1970 s-a încheiat cu 
creșterea consumurilor specifice de 
metal în toate întreprinderile care 
au prezentat referate.

Pentru a se înlătura formalismul 
din munca sindicală

trebuie să se pună accent nu pe 
consfătuiri largi fără scop bine 

determinat, ci pe acțiuni inițiate 
în secții și ateliere cu participa
rea directă a muncitorilor. Co
mitetele sindicale, de sus pînă 
jos, să pună la baza întregii lor 
activități consultarea muncitori
lor.

Cît despre activiștii U.G.S.R., am vrea 
să-i vedem de mai multe ori printre 
noi. Stilul de muncă al conducerii de 
partid, al tovarășului Ceaușescu, tre
buie să-i îndemne la un examen 
critic al activității lor.

Grupa să urmărească, 
pas cu pas, 
înfăptuirea 

propunerilor
și-ar fi putut găsi rezolvarea în de
cursul anilor dacă atît comitetul de 
direcție cît și comitetul sindicatului 
s-ar fi deprins să aplece mai mult 
urechea la cuvintul oamenilor, să ia cu 
seriozitate și răspundere în conside
rație observațiile lor. Trebuie să arăt 
că aceasta a făcut ca unii să nu mai 
sesizeze în grupă neajunsurile în or
ganizarea producției, socotind că „își 
bat gura de pomană". Așa s-a ajuns 
ca unele deficiențe sesizate în adună
rile sindicale să fie reluate în unele 
adunări de partid tocmai pentru că 
nu și-au găsit soluționarea la timpul 
potrivit.

Ce arată această stare de lucruri 1 
Că biroul grupei sindicale s-a demo
bilizat in îndeplinirea misiunii sale 
de a veghea la rezolvarea promptă a 
propunerilor muncitorilor Dar acti
vitatea în grupa noastră a slăbit și 
datorită îndrumării sau,,mai bine zis, 
lipsei de îndrumare din partea co
mitetului sindicatului. Este grăitor 
faptul că la ultima adunare a grupei 
noastre, ținută la începutul lunii fe

bruarie, n-a participat nici un repre
zentant al comitetului sindicatului și 
nici reprezentantul comitetului de di
recție.

Vreau să mă refer și la alt aspect 
privind cadrul democratic al activi
tății sindicatelor. Bine a spus tova
rășul Ceaușescu la plenara C.C. că 
sindicatele trebuie să fie in primul 
rînd un larg forum de reunire a oa
menilor muncii pentru dezbaterea tu
turor problemelor economice-sociale. 
Dar pentru a-și îndeplini acest rol, 
trebuie ca adunările să prilejuiascâ 
efectiv dezbaterea unor probleme 
majore, nu să se limiteze la audierea 
unor informări sau expuneri. Iată, la 
noi, la ultimele două adunări lunare 
de grupă, in ioc ca biroul să ne pre
zinte dări de seamă asupra activității 
grupei, ne-a prezentat o informare 
despre proiectul contractului colectiv 
pe 1971 (care, de altfel, era afișat) 
și o expunere pe teme sanitare.

Dacă în activitatea grupelor sin
dicale se manifestă deficiențe serioa
se, aceasta se datorește, după părerea 
mea, și actualului statut al sindicate
lor, care, bunăoară, nu prevede nici 
o atribuție pentru adunarea grupei 
sindicale, ci numai pentru biroul gru
pei. Or, cred că aici e vorba de 
o concepție greșită, căci forul su
prem al grupei este adunarea genera
lă, singura în măsură să hotărască 
asupra problemelor care privesc ac
tivitatea salariaților la locul de mun
că, biroul grupei avind în principal 
sarcina de a asigura aducerea 
la îndeplinire a acestor hotărîri. De 
aceea,

propun ca viitorul statut a) 
sindicatelor să consfințească 
rolul grupei sindicale ca tri
bună de la care masa sa
lariaților să-și spună cuvintul 
asupra tuturor chestiunilor care 
privesc bunul mers al activității, 
exprimind astfel profundul de
mocratism muncitoresc care tre

buie să caracterizeze activitatea 
sindicatelor noastre. Mai pro
pun să se prevadă obligația ex
presă a comitetului sindicatului 
și a comitetului de direcție de 
a informa adunările grupelor 
sindicale despre soarta propune
rilor făcute in luna precedentă și 
a căror rezolvare depindea de 
comitetul sindicatului sau de 
conducerea uzinei. în același 
timp propun să se preci
zeze îndatorirea organizatoru
lui grupei să informeze pe
riodic adunarea despre ac
tivitatea președintelui de sin
dicat și a celorlalți reprezen
tanți ai salariaților în cadrul co
mitetului de direcție, pentru ca 
oamenii să cunoască in ce măsu
ră aceștia iși îndeplinesc manda
tul încredințat.

Apărător al legii în toate 
domeniile 

de activitate!
bună, un staționar medical înzestrat 
cu aparatură modernă, creșe ș.a. 
Dar, într-o întreprindere unde mun
cesc mii de femei este firesc să apa
ră mereu numeroase probleme de 
viață, cerințe noi. Să luăm, de pildă, 
protecția muncii, tn secțiile între
prinderii se lucrează în general în 
condiții bune.' Si totuși unele com
partimente sînt neglijate. Este cazul 
călcătoriei. unde muncitoarele lu
crează într-o căldură și lipsă de aer 
peste limitele admise. La secția în 
care lucrez avem un monorai la ca
pătul căruia se strînge gunoiul, iar 
praful e inhalat de muncitoare. Oara 
cine dacă nu sindicatul ar trebui să 
ceară cu fermitate conducerii admi
nistrative să nu mai îngăduie aseme
nea abateri de la normele de legis
lație a muncii 7

Avem o creșă bună. Capacitatea el 
s-a redus însă o dată cu dezvoltarea 
întreprinderii. Unele muncitoare sînt 
nevoite să întrerupă un timp înde
lungat munca pentru a-și îngriji co
piii. Mai multă insistență din partea 
sindicatului, cu concursul direcției, 
mergînd, dacă e nevoie, pînă la cen
trala industrială sau la minister, cred 
că ar fi înlesnit soluționarea acestei 
probleme. Aspecte asemănătoare pri
vesc activitatea staționarului medical.

După părerea mea, scăderile acti
vității sindicatului nostru — și cred 
că și a altora — pe această linie se 
datoresc unei optici greșite. Ce își 
spun, probabil, unii tovarăși ? La noi 
nu sînt patroni, deci interesele mun
citorilor sînt apărate prin legile sta
tului socialist. Asta este perfect 
adevărat, dar tot atît de ade
vărat este că mai există și oa
meni care, fie din nepricepere, 
fie din indolență, încalcă legile 
țării, nesocotesc interesele salariați
lor, care trag în mod greșit o linie 
de separație între aceste interese și 
interesele întreprinderii, ale econo
miei în general.

Sindicatul trebuie să milite
ze mai puternic pentru respec
tarea legilor (le către toți sa- 
lâriații, de la ultimul muncitor 
pînă la director și in toate com
partimentele, fără nici o aba
tere.

Cred că se impune, în cursul 
elaborării noii legifeiări a acti
vității sindicale, o mai precisă 
reglemcutarc a obligațiilor co 
revin sindicatelor în întreprin
deri. Dările de seamă în fața 
oamenilor muncii trebuie să fie 
un prilej de dezbateri creatoare 
și exigente, in cadrul cărora 
comitetele sindicatelor să ra
porteze salariaților cum și-au 
îndeplinit sarcinile ce le-au 
fost încredințate.

îmbunătățirea continuă a prestă
rilor de servicii către populație, 
precum și diversificarea produc
ției de mică serie destinată fondu
lui pieței constituie preocupări 
principale ale cooperativelor 1 meș
teșugărești din municipiul Buzău, 

i Astfel. în cursul anului trecut a 
fost extinsă executarea produselor 

1 de încălțăminte cu fețe din piele 
l' și înlocuitori, tricotaje groase, cu

sături și broderii, obiecte de uz cas- 
I nic din lemn, galerii pentru per

dele, scaune, taburete, dormeze, ar- 
1 ticole de marochinărie și confecții 
I pentru femei, lenjerie etc. Au fost, 

de asemenea, asimilate. în ultimul 
I timp, noi sortimente, printre care : 

covoare înnodate tip „Dorna", 
1 scurte din relon cașerat. încălță- 
I minte de comandă tip „Romarta", 

semne de carte și broderii textile, 
I obiecte de artizanat, mai ales cusă- 
, turile cu' motive naționale din 
' zona Buzăului, produse în special 
I de cooperativa „Muncitorul" din 

municipiul Buzău. Multe din noile 
1 produse au fost oferite și organi- 

zațiilor locale ale comerțului de 
stat și cooperatist. obținîndu-se 

i contracte de livrare în valoare de 
peste 3 milioane lei. în același 
timp, pentru popularizarea produ
selor de artizanat executate în ca
drul cooperativelor meșteșugărești 
buzoiene s-au contractat cu uni
tățile de desfacere ale Ministerului 
Turismului de pe litoral diverse 
sortimente în valoare de peste 
1 milion lei. Astfel s-au vîndut co
voare și carpete, șaluri, articole de 
broderie. țesături 
(ștergare, fețe de 
pentru copii).

Concomitent 
producției de 
Îmbunătățite 
Dopulație 

cu alesătură 
masă, confecții

cu 
mică 

serviciile 
atît prin

diversificarea 
serie au fost 

pentru 
organizarea

unor activități noi (marochinărie. 
tăbăcitul pieilor, confecții de încăl
țăminte fină), cît și prin extinde
rea rețelei unităților de servire. 
Pentru populația din mediul ru
ral a fost extinsă activitatea de 
spălare, curățătorie chimică și 
vopsitorie. prin organizarea unui 
număr de 4 puncte de preluare a 
obiectelor din comune ; de aseme
nea, s-au creat 3 centre pentru 
reparații radio și televizoare. O 
altă formă de servire a popu
lației a constituit-o și desfa
cerea produselor prin sistemul coo
perativelor meșteșugărești. In a- 
,fara magazinelor existente în mu
nicipiul Buzău, și care au fost mo
dernizate. desfacerea produselor 
este asigurată și prin participarea 
meșteșugarilor la bîlciurile, tîrgu- 
rile și oboarele organizate în lo
calitățile din mediul rural

în ceea ce privește organizarea 
producției de bunuri cu munca la 
domiciliu, numărul persoanelor1 și 
cooperatorilor ocupați în acest fel 
înregistrează o creștere de 25 la 
sută față de sfîrșitul anului 1970, 
iar valoarea producției obținute 
sub această formă este de trei ori 
mai mare, creșteri mai importante 
obținîndu-se în producția de arti
zanat. scule și produse din metal, 
încălțăminte și marochinărie. în 
anul 1971 se prevede atragerea unui 
număr sporit de persoane care vor 
lucră la domiciliu. Atenție deose
bită va fi acordată extinderii pro
ducției de tricotaje pe mașini Tri- 
corecord, covoare și carpete, bro
derii. confecții cu motive naționale, 
împletituri de răchită, bunzi și co
joace. oale din lut ars și smăl
țuit etc.

Radu GHEORGHIU 
corespondentul „Sctnteiî*



• La 1 ia 

decât la

arie 197120 400000 locuitori ! (cu 1,3 milioane mai mulți

1 anului

al salariaților in 1970

LOCURI NOI DE MU

CINCINAL

calificați a crescut de
'■ȘV a £ »

la 77 la sută la 82 

la sută

Peste 300 000 - 

cu atît a sporit numărul 

femeilor salariate

iNTOTALULPOPULATIEI OCUPATE

600 000 - numărul 

noilor angajați, pro- 

veniți din rîndul țără

nimii

Ponderea muncitorilor

în anii cincinalului economia națională a primit: • peste 148 000 cadre cu pregătire medie

® 116 000 specialiști cu studii superioare • aproape 360 000 muncitori au fost pregătiți in școli 

© aproape 1200000 muncitori s-au calificat ori și-au ridicat calificarea la locul de muncă

ÎN 1970, AU REVENIT:nCREȘTEREA PONDERII POPULAȚIEI URBANE

1 cadru cu studii 
medii la 7 salariați

1
1 cadru cu studii superioare 

Ja 16 sahriați 

’"'H1' ît
■MMM

1 cadru didactic 
universitar

la 11 studersți

j uj

11



In anul 1970, pe ansamblu, indicele prețurilor și tarifelor 
a fost mai ridicat cu 4,6 la sută față de 1965. Datorită insă 
sporirii însemnate a salariului mediu și anume cu 28,7 la sută 
puterea de cumpărare a salariilor a fost cu 20 la sută mai

mentar, ca urmare a creșterii salariului 
mediu, s-au putut cumpăra in 1970 ÎN PLUS 
față de 1965: wm»

3 M ȚESĂTURI IM
PRIMATE.

1 PULOVER LINA 
IN AMESTEC PENTRU 

BĂRBAȚI.

mare, dînd posibilitate salariaților să achiziționeze cantități

1 MAȘINA DE SPA- 1 PERECHE PAN- 
tAT RUFE „ALBA-LUX TOFI PENTRU BĂR- 

4". ’ ■ ' ' ‘ BAȚI,

PAN- 1 COSTUMAS PNA 
COPII. PENTRU COPII.

Indicele prețurilor mărfuri
lor și tarifelor’ serviciilor 
a fost mai ridicat cu 4,6%

Indicele salariului real 
(puterea decumpărarejfl 

fost cu 20% mai mare :

Indicele salariului mșdiu a 
foșț cu;; 28,7% mai •mare 

decît îri 1.965 -. v; •

• S-AU CONSTRUIT 13400 SĂLI 

DE CLASĂ.

• IN ÎNVÂȚĂMÎNTUL SUPERIOR S-AU 

DAT ÎN FOLOSINȚĂ :

— SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÎNT ÎNSUMÎND 
APROAPE 153 000 MP.

— CĂMINE STUDENȚEȘTI CU CIRCA 
18000 LOCURI

— CANTINE PENTRU APROAPE 
15000 PERSOANE

1 PERECHE PAN- 1 PERECHE 
TOFI PENTRU FEMEI. TOFI PENTRU 

■■ -■ ;'i ■

• . ‘ 11 _ !! '

PONDEREA MUNCITORILOR 
CU SALARII PESTE 1100 LEI

Cheltuieli social - culturale
în anul 1970

ATÎT S-A CHELTUIT 
IN MEDIE PE 0 FA
MILIE ÎN 1970 PEN
TRU ACȚIUNI S0- 

CIAL-CULTURALE

PENTRU ÎNTREAGA 
POPULAȚIE

ÎNVĂȚĂMÎNT

9 229 

milioane lei

AJUTORUL DE STAT
PENTRU COPII 

4132 
milioane lei

CULTURĂ Șl ARTĂ

921 

milioane lei

SĂNĂTATE

6 926 

milioane lei

ASIGURĂRI 
SOCIALE DE STAT 

11 257 
milioane lei

• România se numără printre țările 
fruntașe în privința numărului de 
locuitori ce revin ia un medic : 

676 în 1970
• în perioada 1966-1970 au benefi

ciat de odihnă și tratament, prin 
unitățile specializate din stațiunile 
balneo-climaterice,

3,9 milioane persoane.
• Numărul paturilor de asistență me

dicală a crescut de la 144 000 în 

1965 la 168 000 în 1970.
• în 1970 valoarea producției de me

dicamente a ajuns la 2 miliar
de și jumătate iei

• FONDURILE PENTRU PLATA PENSIILOR au fost DE 
2,2 ORI MAI MARI în 1970 decît în 1965.

9 în ultimul an al cincinalului, nivelul mediu al pensiei 
pentru limită de vîrstă a fost cu 32 la sută 
mai mare decît în 1965.

• Pensiile plătite cooperatorilor au însumat în 1970 
aproape un miliard de lei.
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desfacerea mar furilor
• Volumul vînzărilor de mărfuri 

alimentare (inclusiv alimenta
ția publică) a crescut de 1,4 
ORI, iar al celor nealimentare 
de aproape 1,6 ORI
S-AU VlNDUT CU:
© 34,2 ia sută mai multă făină albă
© 25,1 la sută mai mult orez
© 94,3 la sută mai multe ouă 
© 58,9 la sută mai multe confecții
© 39,7 la sută mai multă încălțăminte
© 71,4 la sută mai multă mobilă

în anii 1966-1970 s-au vîndut:

G3DO0Ș50>aL^3SOOO

Desfacerea a crescut în 1970, față de 1965, cu

ÎN MEDIUL

RURAL
Desfacerii® de mărfuri neali
mentare au crescut cu 32 la 

sută;

de 1,5 ori la tricotaje;

de 1,8 ori la mobilă;

de 2,3 ori la televizoare;

de 2,4 ori la frigidere;

de 2,7 ori la mașini de gătit 

cu gaze;

de 1,9 ori la mașini de spălat 

rufe;

de 1,6 ori la confecții etc. ACESTA ESTE NUMĂRUL TELEVIZOARE
LOR CUMPĂRATE IN ULTIMU CINCI ANI.

97000 familii și-au cumpărat
autoturisme

..

■Mi

E OUI MIE 
posmsiPEmB

CREȘTEREA VINZĂRILOR

IH WCTE
H FIBfflKSffETnB

IN 1970 FAȚA DE 1965



• S-au construit aproape §60000Wnțe (din care peste260000 în mediul rural) 

@ Peste 2 MILIOANE de persoane s-au mutat în case noi

® Cu atît a crescut în ultimii cinci ani lungimea rețelelor de alimentare cu apa - creștere 
echivalentă cu dublul distanței de la Oradea la Giurgiu pe caiea ferată

® Extinderea rețelelor de canalizare acoperă distanța, pe calea ferată, de la Oradea la Tulcea

• IN CELE 53 DE LOCALITATI DEVENITE ORA
ȘE ÎN ANII CINCINALULUI TRĂIAU, ÎN ANUL 
1970, APROXIMATIV 420 000 DE OAMENI.

• Noile orașe însumează un puternic si dinamic 
potential economic ; în 33 dintre ele lucrau, în 
1970, în total, 91 577 DE SALARIAȚI. PRODUCȚIA 
GLOBALĂ a numai 26 dintre ele se cifra, în ace
lași an, la APROAPE 4 MILIARDE LEI. Din rîndul 
acestora se remarcau :

PRIN NUMĂRUL MARE DE SALARIAȚI: 
■e -s «'.» t< ■* î> * *•..••»•< y

— Titu 7 200
— Buftea 6 700
— Boldesti-Scăeni 5 636
— Videle 5 370
— Bălan 5 110

PRIN CREȘTEREA PRODUCȚIEI GLOBALE, ÎN 1970
FAȚA DE 1955, CU :

— Făurei 559 la sută
— Baia de Aramă 444 la sută
— Tășnad 275 la sută
— Videle 257 la sută
— Topoloveni 250 la sută
— Buftea, Titu, Tîrgu Lăpuș 200 la sută

• În 41 dintre noile orașe s-au construit, în 
anii cincinalului, 6 359 APARTAMENTE ; rețin aten
ția :

— Motru
— Bălan
— Cavnic
— Buftea
— Aleșd

2 272 apartamente
900 apartamente
270 apartamente
249 apartamente
234 apartamente

• în 45 dintre noile orașe s-au construit, în anii 
cincinalului, 7 400 LOCUINȚE din fondurile popu
lației ; rețin atentia :

Videle 
Comarnic 
Darabani 
Tăndărei 
Drăgănești-Olt 
Curtici 
Topoloveni 
Titu

670 locuințe
540 locuințe
480 locuințe
463 locuințe
353 locuințe
350 locuințe
345 locuințe
302 locuințe

• în 25 dintre noile orașe s-au construit, în anii 
cincinalului, 38 DE ȘCOLI GENERALE și s-au extins 
altele cu 46 SĂLI DE CLASA ; în 9 orașe s-au con
struit 10 LICEE SAU ȘCOLI PROFESIONALE; în 
8 orașe s-au construit 13 CREȘE SAU GRĂDINIȚE.

• în 13 dintre noile orașe s-au construit, în anii 
cincinalului, 17 UNITĂȚI SANITARE — policlinici, 
spitale, dispensare sau cabinete stomatologice.

• în 32 dintre noile orașe s-au construit, în anii 
cincinalului, 128 MAGAZINE, UNITĂȚI SAU COM
PLEXE COMERCIALE, ORI DE DESERVIRE ; într-un 
număr de 10 orașe s-au construit 2 HOTELURI SI 
12 CĂMINE SAU INTERNATE.

o în 22 dintre noile orașe, REȚEAUA DE ALI
MENTARE CU APA S-A EXTINS, în anii cincina
lului, CU 90 KM.

• în 16 dintre noile orașe, REȚEAUA DE CA-

HikLĂU

ȚG. FRUMOS
• BECLEAN

NEGREȘTI

•Z1ATNA
BARAOLT

« NADLAC
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NALIZARE S-A EXTINS, în anii cincinalului, CU 
42,5 KM.

o în 18 dintre noile orqse REȚEAUA DE ENER
GIE ELECTRICA S-A EXTINS, în anii cincinalului, 
CU 145 KM.

• în 31 dintre noile orașe, S-AU MODER

NIZAT, ASFALTAT SAU PIETRUIT, în anii cincina
lului, DRUMURI SAU STRĂZI ÎN LUNGIME TO
TALĂ DE APROXIMATIV 270 KM.

FIȘE MONOGRAFICE SUMARE :
• BĂLAN — 1970 : 6613 locuitori, 5110 sala- 

riați, valoarea producției globale 153 milioane

lei ; în anii cincinalului s-au construit 900 apar
tamente, 26 locuințe, o școală profesională, s-a 
extins cu 3,6 km rețeaua de alimentare cu apă, 
cu 5,5 km rețeaua de canalizare, cu 4 km rețeaua 
de energie electrică, s-au amenajat și moderni
zat 22 km de străzi.

• COMARNIC — 1970 : ifață de 1965) cu 725 
mai multi locuitori, cu 315 mai mulți salariați, pro
ducția globală cu 56 la sută mai mare ; în anii 
cincinalului s-au construit 540 locuințe, 14 noi săli 
de clasă, 2 laboratoare, 2 grădinițe, 2 cabinete 
stomatologice, 1 complex și 5 unități comerciale, 
s-a extins cu 5,5 km rețeaua de alimentare cu 
apă, cu 5 km rețeaua de iluminat, rețeaua electri
că s-a modernizat pe alti 22 km.

o INEU — 1970: 10 200 locuitori, 2 466 sala
riați, valoarea producției globale 40,4 milioane lei 
(de 2,7 ori mai mare decît în 1965) 184 posturi te
lefonice, 1 402 abonamente TV, 3 292 abonamente 
radio ; în anii cincinalului s-au construit 1 siloz 
pentru ceregle, 1 complex de industrie ușoară, 
120 apartamente, 207 locuințe, 1 grădiniță, 1 po
liclinică, 1 complex comercial, 1 casă de cultură, 
1 sală de spectacole cu 400 locuri, s-a extins cu 2,3 
km rețeaua de alimentare cu apă, cu 0,5 km re
țeaua de canalizare, s-au modernizat 9,4 km străzi 
și 15,6 km trotuare, 5 ha spații verzi.

• CAVNIC — 1970 : (față de 1965) numărul de 
locuitori a crescut cu 223, numărul de salariați cu 
415, valoarea producției globale cu 6,1 la sută ; 
s-au construit în anii cincinalului 270 apartamen
te, 57 locuințe, 1 școală generală, 5 unități co
merciale, s-a extins cu 10 km rețeaua de ali
mentare cu apă, cu 5 km. rețeaua de canalizare, 
cu 25 km rețeaua de energie electrică, s-au mo
dernizat 3 km de drumuri.

• MOTRU — 1970 : (față de 1965) populația a 
crescut cu 7 637 locuitori (adică, s-a triplat), numă
rul de salariați cu 63 la sută, producția de căr
bune (față de 1966) s-a triplat; în anii cincina
lului s-au construit 2 272 apartamente, 97 locuin
țe, 1 liceu, 1 grup școlar profesional, 1 spital,
1 dispensar, 2 complexe comerciale, rețeaua de 
canalizare s-a extins cu 12,7 km, s-au construit 
38 km străzi.

• VIDELE — 1970 : 10128 locuitori, 5 370 sala
riați, valoarea producției globale 521 milioane 
lei (de 3,6 ori mai mare decît în 1965); în anii 
cincinalului s-au construit 150 apartamente, 670 
locuințe, 2 cămine (500 locuri), 1 policlinică, 1 
complex comercial, 1 complex de deservire, 1 can
tină, 1 centrală termică, s-a extins cu 5 km rețeaua 
de alimentare cu apă, cu 6 km rețeaua de canaliza
re, cu 6 km rețeaua de energie electrică, s-au as
faltat 3 km străzi, 11 000 mp trotuare.

• TITU — 1970 : 11 600 locuitori, 7 200 sala
riați, valoarea producției globale 300 milioane 
lei (de 3 ori mai mare decît în 1965); în anii cin
cinalului s-au construit 90 apartamente, 302 lo
cuințe, 4 școli, 1 internat (200 locuri), 1 spital, 1 
dispensar, s-a extins cu 6,5 km rețeaua de alimen
tare cu apă, cu 1 km rețeaua de canalizare, cu 15 
km rețeaua de energie electrică, cu 7 km rețeaua 
telefonică, s-au asfaltat sau pietruit 10 km străzi.

• NĂVODARI — 1970: 9100 locuitori, 4 550 
salariați, valoarea producției globale 613 milioa
ne lei (cu 61 la sută mai mare decît în 1965); în 
anii cincinalului s-au construit 141 apartamente,
2 școli, 1 grădiniță, 6 unități comerciale, s-a ex
tins cu 5 km rețeaua de alimentare cu apă, cu 1 
km rețeaua de canalizare, s-au modernizat 18,4 
km străzi și drumuri.

■
-

■

PREZENȚE INEDITE PE HARTA NOILOR ANSAMBLURI URBANE: ZLATNA, NĂVODARI, MOTRU...
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i a C. C. si P. C. R.
Paul Niculescu-Mizil, membru al 

Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit în ziua de 17 februarie a.c. 
pe Richard Davies, adjunct al asis
tentului pentru Europa al secretaru
lui de stat al S.U.A., care face o vi
zită particulară la București.

La întrevedere a asistat George 
Macovescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe. De asemenea, 
au fost prezenti ambasadorul S.U.A. 
la București, Leonard Meeker, și con

silierul ambasadei americane, Harry 
Barnes.

★

în timpul vizitei în România, Ri
chard Davies a fost primit de Cor- 
neliu Mănescu. ministrul afacerilor 
externe, de Mircea Malita, ministrul 
învățămintului, a avut convorbiri cu 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Ni- 
colae Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Sosirea unor delegații străine 
la Congresul U.T.C.

în ultimele zile au sosit în Capi
tală. pentru a lua parte la lucrările 
Congresului al IX-lea al U.T.C. : 
delegația Uniunii Tineretului Munci
tor „Ho Și Min“ din R. D. Vietnam, 
condusă de Mguyen Thanh Duong, 
membru al Comitetului Central ; 
delegația Tineretului Patriotic din 
Laos, condusă de Thonglay Khom- 
masith, membru al Comitetului Exe
cutiv al Tineretului Patriotic ; de
legația Tineretului Comunist din 
Republica Dominicană, formată din 
Ricardo Lombardo și Gabriel Jime
nez ; Keita Kaba, secretar al Tine
retului Revoluției Democratice Afri-

ne din Republica Guineea ; dele
gația Uniunii Tineretului Comunist 
din Danemarca, în frunte cu Alex 
Suszkiewicz, . secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Danemarca ; delegația Federației Ti
neretului Democrat din Irak, con
dusă de Sami Nori, reprezentantul 
Federației Tineretului Democrat din 
Irak ; Angelo Oliva, președintele 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat ; Dlingea Gideon, membru 
al secretariatului Congresului Națio
nal African din Africa de Sud ; Măr
cii1. Leal, reprezentanta Tineretului 
Comunist din Brazilia ; Mark Syd
ney, din partea Ligii Tineretului Co
munist din ’Canada ; Hiroshi Taka- 
kusaki, reprezentantul Ligii Tinere
tului Democrat din Japonia ; dele
gația Comitetului de Cooperare al 
Organizațiilor de Tineret din R. P. 
Polonă, formată din Andrzej Maj- 
kowski, vicepreședinte al Uniunii Ti
neretului Socialist, Fellks Lesz- 
czynski,' secretar al O.K.W.O.M., 
Barbara Szlachta, membră a Birou
lui Z.M.U. ; reprezentantul Uniunii 
Tineretului Democrat din Somalia, 
Abubakar Hagi Nur Mohamed ; re
prezentanta Uniunii Tineretului Su
danez, Hamid Abdelaziz ; reprezen
tantul Tineretului Comunist din Ve
nezuela, Antonio Mera ; reprezentan
tul Federației Tineretului Comunist 
Italian, Borghini Gianpietro, director 
al revistei „Nova Gerierâzione"de
legația Tineretului Tunisian, formată 
din Debbeche Houcine, ■■’șlef de 
cabinet la Ministerul Tineretului, 
Maalej Mohamed, reprezentant al 
Uniunii Tineretului Tunisian, și Meki 
Alui Huadria ; Frattini Alberto, 
membru al Direcțiunii Mișcării de 
Tineret a Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare ; delegația U- 
niunii Tineretului Muncitor din R.P. 
Albania, condusă de Maxhire Brahia, 
secretar al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Muncitor ; reprezentantul Tinere
tului Frontului Unit Național Kampu
chea — Cambodgia, Yim Nollis ; dele
gația Uniunii Tineretului Muncitoresc 
Socialist din Republica Populară De
mocrată' Coreeană, condusă de Kim 
Zang Zuk, vicepreședinte al C.C. al 
U.T.M.S. ; Jean Pierre Rigotti, pre
ședintele Secției din Geneva a Orga
nizației Tineretului Liber din Elve
ția ; Lanternier Gerard, secretar na
țional al Mișcării Tineretului Comu
nist Francez ; Stavrakas Dimitrie, 
reprezentantul Tineretului Democrat 
„Lambrakis" din Grecia ; Sans Gil
bert, prim-secretar al Mișcării Tine
retului Socialist .din Franța ; o dele
gație a Tineretului Comunist din 
Spania ; o delegație a Tineretului 
Partidului Poporului din Panama ; 
Maximo Guerrero, membru al Comi
siei Executive a Comitetului Cen
tral al Tineretului Comunist din

Chile ; Charles Goromonzi. reprezen
tant al Tineretului Z.A.P.U. (Uniu
nea Poporului African) — Zimbabwe, 
comisar al Armatei de Eliberare ; 
Jean Alain Rangassamy, vicepreșe
dinte al Ligii Tineretului Comunist 
din Mauriciu : Nicos Christodoulou, 
secretar general adjunct al Organiza
ției Tineretului Democrat din Cipru 
— EDON : delegația Uniunii Tinere
tului Comunist K.I.S.Z. din R. P. Un
gară, condusă de Focze Lajos, secre
tar al C.C. al K.I.S.Z. ; delegația U- 
niunii Tineretului Socialist din R.S. 
Cehoslovacă (SSM) formată din Jin- 
drich Polednik, membru al Președin
ției C.C. al SSM, vicepreședinte al 
C.C. al SSM din Cehia, Alexander 
Milly, secretar al C.C. al SSM din 
Slovacia ; delegația Organizației 
„Assalafi" din R.P.D. a Yemenului, 
în frunte cu Hamed Tana Hussein, 
membru al Secretariatului C.C. al 
„Assalafi" ; delegația Tineretului Co
munist din Columbia, condusă de 
Enrique Sierra, membru al Comite
tului Executiv Central ; delegația 
Tineretului Comunist din Argentina, 
în frunte cu Blanco Sergio, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
Tineretului Comunist din Argentina ; 
delegația Uniunii Internaționale a 
Studenților, formată din Dușan 
Ulcak, președintele U.I.S., și Jow 
Asieda, secretar al U.I.S. ; delegația 
Uniunii Tineretului Iugoslav, condu
să de Milutin Vukasinovic, secretar 
al Conferinței U.T.I. ; delegația 
S.S.U. din Suedia, condusă de Petter
son Lars Olov, secretar al S.S.U. ; 
delegația Tineretului Comunist din 
Venezuela, condusă de Adam Alexis, 
președintele Consiliului Central ; 
delegația Tineretului Socialist Aus
triac, alcătuită din Johann Hatzl 
și Metelko Siegdert, vicepreședinți 
federali,; reprezentantul Tineretului 
Comunist din Portugalia, Antonio 
Reis Costa ; delegația Uniunii Tine
retului Comunist Leninist din 
U.R.S.S., condusă de Evgheni Tiajel- 
nikov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S. ; delegația 
Uniunii Tineretului pentru '.Eliberare-' 
din Vietnamul de Sud, condusă de 
Tran Van An, membru al Comite
tului Executiv al Uniunii ; delegația 
Uniunii Tineretului Revoluționar 
Mongol, în frunte cu Dembrei Te- 
rendorci, secretar al C.C. al U.T.R.M. ; 
reprezentantul Tineretului Liber Ger
man din Berlinul Occidental. Sey- 
farth Gerhard, membru al Comite
tului orășenesc al T.L.G. ; delegația 
Uniunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba, în frunte cu Juan Gregorich 
Sanchez, membru al Biroului Națio
nal al Uniunii ; delegația Tineretului 
Comunist din Belgia, formată din 
Somville Marc și Lemache Louis, 
membri ai Biroului Național al Ti
neretului Comunist din Belgia ; de
legația Tinerilor Socialiști (valoni) 
din Belgia, condusă de Rosenbaum 
Bernard, secretar național ; delega
tul organizației „Jongsocialisten" 
(flamanzi) din Belgia, Janssens 
Manfred, membru al Biroului ; 
delegația Tineretului Liber Ger
man din R.D.G., condusă de Post- 
ler Erich, secretar al Consiliului 
Central; Richard Hove, reprezentan
tul ZANU (Uniunea Națională Afri
cană) — Zimbabwe ; Akira Oyama, 
membru al Comitetului Permanent 
Centrai al Ligii Tineretului Demo
crat din Japonia.

(Agerpres)

COLOCVIU CU TEMA:

„PREGĂTIREA CADRELOR 
DE INFORMATICA"

La Academia de studii economice 
din București au început, miercuri 
dimineața, lucrările primului colocviu 
cu tema „Pregătirea cadrelor de in
formatică", organizat de Ministerul 
învățămintului, în colaborare cu Se
cretariatul permanent al Comisiei 
guvernamentale pentru dotarea cu 
echipamente de calcul și automatiza
rea prelucrării datelor.

Participă membri ai conducerii Mi
nisterului învățămintului, academi
cieni, profesori universitari, cercetă
tori științifici, reprezentanți ai cen
trelor de calcul din întreaga țară, 
precum și oaspeți din străinătate — 
delegați ai învățămintului superior 
de specialitate din R.S.F. Iugoslavia, 
R.P. Polonă și R.P. Ungară.

Salutînd pe cei prezenți — specia
liști români și de peste hotare — 
prof. dr. docent Marin Lupu, rectorul 
Academiei de studii economice, a urat 
succes deplin reuniunii. Ștefan Bîr- 
le'a, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Cercetării Științifice, 
a vorbit apoi despre dezvoltarea in
formaticii în țara noastră, despre 
perspectivele largi ce se deschid a- 
cestei științe in actualul cincinal, pe
rioadă in care unitățile economice 
vor beneficia de noi și moderne in
stalații. precum și de cadre corespun
zătoare.

Constituirea Comisiei 

de invățămint artistic
La Ministerul învățămintului, in 

prezența ministrului Mircea Malița, 
a fost constituită miercuri Comisia 
de invățămint artistic de pe lingă 
acest minister.

Comisia, al cărei președinte este 
prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
include în componența sa președinții 
uniunilor de creație și ai asociațiilor 
oamenilor de artă, rectorii institute
lor de invățămint artistic superior, 
reprezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai cinemato
grafiei. ai radioteleviziunii, cadre di
dactice de specialitate din școli și 
facultăți.

Comisia va analiza nivelul actual 
de predare in invățămîntul artistic 
de toate gradele și va elabora pro
puneri pentru perfecționarea și mo
dernizarea programelor,' precum și a 
metodelor de predare.

(Agerpres)

ia umilit ut ti «șom
în cursul după-amiezii de miercuri, 

au sosit la București pentru a par
ticipa la Consfătuirea miniștrilor a- 
facerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de Ia Varșovia : 
Andrei Gromîko. ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S.. Otto Winzer, 
ministrul afacerilor externe al R.D. 
Germane, Jan Marko, ministrul afa
cerilor externe al R. S. Cehoslovace, 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria, Janos Pe
ter, ministrul afacerilor externe al

R. P Ungare, și Stefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone,

Lă sosire, oaspeții au fost salutați 
de Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, de adjuncți ai mi
nistrului, de funcționari superiori 
din acest minister.

Au fost prezenți ambasadorii țări
lor respective acreditați în Repu
blica Socialistă România.

Cronica zilei
Miercuri, in cea de-a șasea zi a 

vizitei pe care o întreprind în țara 
noastră, membrii delegației canadie
ne, condusă de Joseph Smallwood, 
prim-mlnistrul provinciei Newfound
land. au continuat seria contactelor 
cu reprezentanți ai vieții economice 
românești in cursul zilei, ei au our- 
tat discuții la Ministerul Industriei 
Miniere și Geologiei, cu ministrul 
Bujor Almășan, la Ministerul In
dustriei Metalurgice cu ministrul 
Nicolae Agachi, precum și la Minis
terul Comerțului Exterior, cu' minis
trul Cornel Burtică.

★
Ministrul industriei lemnului, Mihal 

Suder. care a făcut o vizită în Ceho
slovacia. s-a înapoiat în Capitală.

Printre persoanele oficiale prezente 
la sosire. în Gara de Nord, se afla și

Miroslav Sulek, ambasadorul Ceho
slovaciei La București.

*
Atașatul militar aero și naval al 

R.D. Germane la București, It. col. 
I-Iorst Beutling, a organizat miercuri 
in saloanele ambasadei o seară de 
film cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a Zilei Armatei Populare 
Naționale a R.D. Germane.

Au participat general-colonel Mi
hai Burcă, adjunct al ministrului 
forțelor armate, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre armata 
atașați militari.

Cu același prilej, atașatul militar 
aero și naval al R.D. Germane a 
avut o întîlnire cu reprezentanți ai 
presei și ai publicațiilor militare.

(Agerpres)

Vizitele delegației guvernamentale

a R. P.
Miercuri dimineața membrii dele

gației guvernamentale a R. P. Chi
neze. condusă de Pai Sian-ko. minis? 
trul comerțului' exterior, au avut 
convorbiri cu loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini,

MIRON RADU PARASCHIVESOJ

Chineze
?i alți membri ai conducerii acestui 
minister. La amiază, .oaspeții au 
luat parte, la un . dejun. oferit în 
onoarea lor de ministrul loan Avram.

(Agerpres)

cinema
în ziua de 17 februarie 1971. a în

cetat din viață, după o grea și lungă 
suferință, poetui Miron Radu Pa- 
raschivescu, personalitate de frunte 
a literaturii române, membru in Bi
roul Comitetului de conducere al U- 
niunii Scriitorilor, vechi militant al 

. mișcării muncitorești și comuniste din 
țara ' noastră.

Miron Radu Paraschivescu s-a năs
cut la 2 octombrie 1911. în orașul 
Zimnicea. A absolvit Facultatea de 
Litere și Filozofie din București, de- 
butînd foarte.de timpuriu in paginile 
revistei „Povestea", care apărea la 
Vălenii de Munte. Orientarea între
gii șale atitudini cetățenești și a vo
cației sale poetice a cunoscut, de la 
începuturi. influenta nemijlocită a 
Partidului Comunist Român, al .cărui 
membru a devenit încă din 1933. A 
colaborat la majoritatea revistelor 
progresiste ale vremii : „Societatea 
de miine". „Reporter". „Cuvîntiil li
ber", „Facla", „Meridian". „Korupk", 
pentru ca în anul 1936 să facă parte 
din conducerea revistei de cultură 
„Era nouă", editată de Partidul Co
munist Român.

încă din prima sa culegere de 
versuri, „Cîntice țigănești" (1941). 
Miron Radu Paraschivescu s-a si
tuat, neșovăit și cutezător. în frontul 
larg al intelectualilor ce militau pen
tru libertate și independență, pentru 
triumful condiției umane împotriva 
forțelor oarbe ale fascismului.

După eliberare, cu fiecare nou 
volum. „Laude" (1953). „Declarația 
patetică" (1960), „Versul liber" (1965), 
Miron Radu Paraschivescu afirmă 
mereu alte modalități ale expresiei 
sale poetice, exprimînd în același 
timp fundamentala sa profesiune de 
credință — poezia ca mesaj umanist 
ce se adresează deschis celor mai 
largi mase de cititori. Nici un do
meniu al scrisului nu i-a fost străin :

mare poet, prozator, dramaturg, 
eseist, gazetar, cronicar de artă și 
literatură reporter pasionat, anima
tor de publicații și cenacluri literare, 
Miron Radu Paraschivescu a fost o 
conștiință vie și lucidă a timpului 

său.
O preocupare permanentă' a,.poe

tului Mirou -Radu Paraschivescu a- 
fost descoperirea și sprijinirea ta
lentelor tinere, dovedind o-deosebită 
vocație in orientarea și formarea 
multor generații de scriitori, pentru 
a căror împlinire contribuția sa a 
fost de multe ori decisivă.

Miron Radu Paraschivescu a des
fășurat, de asemenea și o excepțio
nală activitate de traducător din li
rica franceză, germană, rusă, italia
nă, poloneză, spaniolă, dovedindu-se 
nu numai un scriitor de vastă cul
tură, ci și un militant pentru valo
rile cele mai durabile ale culturii 
umaniste universale.

Pentru meritele sale deosebite în 
activitatea literară și obștească, Mi
ron Radu Paraschivescu a fost distins 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Prin încetarea din viață a poetu
lui Miron Radu Paraschivescu, lite
ratura română pierde pe unul dintre 
cei mai străluciți reprezentanți ai săi, 
un om și un tovarăș de nemăsurată 
generozitate.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA
★

Corpul defunctului va fi depus azi 
după-amiază la locuința sa din. Vă
lenii de Munte, unde i se poate aduce 
ultimul omagiu. Adunarea de doliu va 
avea loc sîmbătă 20 februarie 1971, 
ora 14,00. iar înhumarea la ora 15,00 
în cimitirul orașului.

I
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(Urmare din pag. I)

creator si dinamism * tineretu
lui, care iși identifică viitorul cu 
destinul țării. cu idealurile co
munismului.

Grija partidului și statului pen
tru tinăra generație se reflectă, 
paralel cu cuceririle de care se 
bucură întregul popor, in măsurile 
distincte, anume destinate îm
bunătățirii condițiilor de muncă, 
pregătire și de viață ale tinerilor. 
Este grăitor in această privință 
faptul că numai in anii ultimului 
cincinal an fost construite circa 
13 400 săli de clasă pentru invăță- 
mintul de cultură generală, profe
sional și tehnic, noi laboratoare, a- 
teliere școlare, internate și cantine 
pentru elevi. In învățămîntuî su
perior s-au dat in folosință spații de 
invățămint insumînti aproape 153 
mii mp, cămine studențești cu circa 
18 mii locuri și cantine pentru a- 
proape 15 mii persoane. Populația 
școlară a ajuns la sfîrșitul cincina
lului la aproape 4 milioane, fiecare 
al cincilea locuitor al țării fiind 
astăzi elev sau student.

Aplicînd cu consecvență princi
piul îmbinării în munca de con
ducere a experienței cadrelor virst- 
nice cu clanul și energia tine
rilor, partidul promovează siste
matic, cu curaj, pe cei mai îna
intați și pregătiți tineri in func
ții de conducere, unde iși afir
mă din plin vocația, aptitudinile.

Cu o deosebită atenție si stăru
ință a urmărit partidul ampli
ficarea si diversificarea conti
nuă, in ultimii ani, a modalită
ților de participare ». tineretului 
Ia dezbaterea problemelor funda
mentale ale construcției socialis
te. ca parte componentă inse
parabilă a procesului de adincire 
a democrației socialiste. Paralel 
cu încctățenirca practicii de a con
sulta tineretul, o dată cu întregul 
popor, asupra căilor de soluțio- 

< nare a problemelor majore ale 
* vieții economice și sociale au fost 
( create, totodată, condiții aparte.

forme organizatorice cu caracter 
permanent care să asigure par
ticiparea nemijlocită a reprezen
tanților tineretului, a Uniunii Tine
retului Comunist, la adoptarea 
deciziilor de către organele cen
trale Si locale de stat. ca și de 
către diferite organizații obștești, 
unități economice și sociale, in 
toate verigile și la toate nivelu
rile — în Marea Adunare Națională, 
în Consiliul de Miniștri și consi
lii populare, in comitetele de 
direcție ale întreprinderilor, n 
senatele universitare și consiliile 
profesorale. Este necesar ca aceste 
condiții prielnice să fie efectiv fo
losite, fructificate pe deplin de or
ganizațiile U.T.C., incit cuvintul 
tineretului, punctul său de vedere 
Si părerile sale să se facă din plin 
auzite, la deciziile și în toate sfe
rele vieții cconomico-sociale, în- 
tilnind pretutindeni, așa cum su
bliniază cu fermitate partidul, re
ceptivitate, interes și considera- 
țiunc.

Relevînd rolul tot mai important 
ce revine tineretului in viața noas
tră socială, Congresul al X-lea ai 
P.C.R. a subliniat excepționala a- 
tenție ce trebuie acordată formării 
și educării constructorilor de miine 
ai socialismului. Viitorul patriei, 
propășirea sa materială și spiritua
lă, independența și progresul con
tinuu al României de miine depind

nemijlocit de pregătirea tinerei ge
nerații chemate să ducă mai de
parte măreața operă pe care o în
treprinde poporul român. In. acest 
sens, partidul relevă necesitatea im
perioasă ca organizațiile U.T.C. să 
desfășoare o intensă activitate pen
tru educarea revoluționară a tinere
tului, prin Însușirea ideologiei mar- 
xist-leniniste, cultivarea dragostei 
fierbinți față de patria socialistă și 
a sentimentelor de prietenie fră
țească, de solidaritate internaționa- 
listă cu tineretul celorlalte țări so
cialiste, ou toate forțele progresiste 
și democratice, paralel cu formarea 
unei atitudini cetățenești înaintate, 
stimularea trăsăturilor moral-poli- 
tice proprii comunistului.

Totodată, dezvoltarea conștiinței 
socialiste impune intensificarea e- 
forturilor pentru lărgirea orizontu
lui de cultură generală, pentru asi
milarea a tot ce a făurit mai va
loros gîndirea umană. O atenție 
deosebită acordă partidul, așa cum 
a subliniat cu putere recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., ridicării con
tinue a pregătirii profesionale a ti
neretului. Lucrind de pe acum — și 
cu atît mai mult in anii următori 
— cu utilaje și agregate de înaltă 
tehnicitate, in condițiile creșterii 
complexității proceselor economice, 
tineretul din industrie, ca și din 
alte ramuri ale economiei, are dato
ria față dc el insuși, cit și față de pa

trie, să-și împrospăteze neîncetat și 1 
să-și îmbogățească cunoștințele de l 
specialitate spre a ține pasul cu ' 
ultimele cuceriri ale științei și tch- 
nicii contemporane, al căror ritm > 
de dezvoltare e fără precedent în j 
decursul istorici ; aceasta constituie l 
o condiție fundamentală pentru ’
participarea tot mai activă a tinere- J 
tului Ia opera de dezvoltare susținu- / 
tă a economiei naționale, ta progre- ) 
sul societății. (

For suprem al organizației revo- 
luționare a tineretului din patria ț 
noastră, al IX-lea Congres al U.T.C. i 
va face bilanțul activității desfășu- 1 
rate de Ia ultimul congres, va ana- l 
liza rezultatele pozitive ca și neîm- , 
plinirile, va defini obiectivele și J 
sarcinile de viitor ale organizației l 
corespunzător cerințelor actuale și ’
de perspectivă ale dezvoltării Ro- l
mâniei, stabilind căile menite să .’
contribuie la îmbunătățirea stilului 
de muncă al organizațiilor de i
U.T.C., la perfecționarea structurii 1
lor organizatorice, la o puternică a- l
dincire a democrației lor interne și 
a raporturilor democratice cu ma- ț
sele tineretului, corespunzător im- (
portantelor sarcini și obiective ale !
etapei construirii societății socialiste l
multilateral dezvoltate. Fără indo- ■'
ială că dezbaterile congresului vor )
duce la adoptarea unor hotărîrl me- l
nite să clarifice multiple aspecte ,
privind rolul, modul cel mai potri- j
vit de exercitare a multiplelor atri- i
buții încredințate U.T.C., să deter- ’
mine o și mai accentuată partici- (
pare a întregului tineret ta înfăp- :
tuirea programului stabilit de Con- )
greșul al X-lea al P.C.R., la reali- l
zarea liniei generale a partidului. '

Urînd deplin succes lucrărilor ce- ) 
lui de-al IX-lea Congres al U.T.C., I 
comuniștii, întregul nostru popor iși ' 
exprimă convingerea că ele vor sta- ( 
bili jaloanele de acțiune menite să i 
asigure ridicarea pe o treaptă supe- 1 
cioară a întregii activități a organi- i 
zației. creșterea rolului ei în mobili- .' 
zarea tineretului la opera de fău- ț 
rire a societății socialiste multila- i 
teral dezvoltate. *

• Mlhal Viteazul (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
10; 15; 19,30.
A Romeo și Julieta : CAPITOL — 
8,45; 11,45; 14,45; 18; 21.
A Tripla verificare : VICTORIA
- 9, 11,15; 13,30, 16; 18,30; 20,45.
• Clanul sicilienilor : LUCEAFĂ
RUL 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, BUCUREȘTI - 8; 10,15; 
12,45; 15; 17,30; 19,45; 22.
• Cinci pentru infern : CENTRAL
- 8,30; 11; 13,30, GRIVIȚA . — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;, 18; 20,15.
• Incineratorul : CENTRAL — 16; 
18,30; 21.
• Z ; VIITORUL — 15,30; 18. 20,30.
• Bătălia pentru Alger : BUCEGI
- 15,30; 18; 20,30,
• Un italian în America : FESTI
VAL - 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Circ fără frontiere : TIMPURI 
NOI — 11—21 în continuare.
• Ultimul samurai : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15: 17,30; 20.
• Ambasador al Uniunii Sovie
tice : LIRA - 20,15.
® Genoveva de Brabant : PRO
GRESUL - 15; 17, DACIA - 8,45—
20.30 în continuare, COTROCENI
- 10; 14: 15,45; 17,30; 19,15; 21.
• Săptămîna filmului pentru ti
neret : Vînătorul de căprioare — 
18,30; Sub semnul lui Monte Cristo
- 9; 10,45; 12,45; 14,30; 16,30; 20,45 : 
LUMINA.
• Unora le place Jazzul — 9; 10,30; 
12,30; 14,30, Valetul și contesa —
16.30 : CINEMATECA (sala Union).
• Crimă și pedeapsă : PROGRE
SUL.— 19.
• Semnale pe drum : MOȘILOR
- 15,30; 17.45; 20.
• In arșița nopții x COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Băieți buni, băieți răi : FAVO
RIT - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, FEROVIAR - 8,45; 10,45;
12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45, EX
CELSIOR - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30. MODERN - 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
® Vagabondul ; FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FERENTARI — 9; 
12,30; 16; 19,30, BUZEȘTI — 9; 12,30; 
16; 19,30.
® Șarada : CRINGAȘI — 15,30; 18; 
20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Pe luciul gheții : GIULEȘTI - 
15,30; 18; 20,30, FLACĂRA — 15,30; 
18’ 20 15.
• ’ Vară de altădată : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Ursul si păpușa : FLOREASCA
- 15.30; 18; 20,30.
• Omul din Sierra : UNIREA — 
15,30; 18: 20,15.
• 100 de carabine : VITAN — 15,30; 
18: 20,15.

tn Jurul orei 0,00 transmisiune 
din sala Palatului Republicii a 
ședinței de deschidere a celui 
de-al IX-Iea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist. 18,30 La vo
lan — emisiune pentru conducăto
rii auto. 18,50 Viața literară • In
terviu cu acad. Zaharla Stancu 
despre premiul Herder. 19,05 Con
gresul al IX-lea al U.T.C. Repor
taj de Ia deschiderea lucrărilor.
19.20 1001 de seri — emisiune pentru 
cel mici. 19,30 Telejurnalul de sea
ră. 20,00 ROMANIA '71. AZI JU
DEȚUL MEHEDINȚI. Emisiune de 
Ion Sava. 20,25 Film serial ,Vi- 
docq" (XI) 20,50 Volei masculin : 
Steaua — Burevestnik Alma Ata 
(Cupa campionilor europeni).' 
Transmisiune de la sala Floreasca.
21.20 Ciclul de filme documentare 
de montaj „Planeta se grăbește": 
„Spre ultimul ungher al planetei" 
(I) — o producție a Televiziunii 
Române. Scenariul șl regia ■ Paul 
Anghel si Sergiu Verona. 22,00 
Tele divertisment. Emisiune-spec- 
tacol de Paul Urmuzescu.

PROGRAMUL 11

20,00 Concertul simfonie al orches
trei Radioteleviziunii. Dirijor : 
Ertch Bergel. tn program : Sim
fonia nr. 41 în Do major „Jupiter" 
de W. A. Mozart. Prezintă Ada 
Brumaru. 20.40 Buletin de știri. 
20,50 Film artistic : „Galileo Gali
lei" — coproducție bulgaro-ltalia- 
nă.

viața internațională

„Cartea Albă" a cheltuielilor 

militare ale Angliei
LONDRA 17. — Corespondentul

Agerpres. N. Plopeanu, transmite : 
Miercuri a fost dată publicității la 
Londra „Cartea Albă" privind chel
tuielile militare ale Angliei pe anul 
1971, care relevă unele aspecte ale 
politicii guvernului conservator . în 
acest domeniu. După cum se știe, 
guvernul Heath a promis să revi
zuiască hotărîrea fostului guvern la
burist privind retragerea, pînă la 
sfîrșitul anului 1971. a trupelor en
gleze de la „Est de Suez". „Cartea 
Albă" aduce o serie de precizări în 
acest sens.

Subliniind că Pactului Atlanticului 
de Nord „îi va fi încredințată cea 
mai mare parte a forțelor militare 
engleze", raportul arată că angaja
rea militară a Marii Britanii „nu 
este limitată doar la sfera N.A.T.O.".

Documentul evocă, în acest sens, 
obligațiile și angajamentele militare 
asumate de guvernul britanic în re
giunea golfului Persic, în Oceanul 
Indian, ca și Extremul Orient

★

După introducerea sistemului mo
netar zecimal, o nouă reformă 
a fost anunțată in Anglia printr-un 
document al guvernului, publicat 
marți. Este vorba despre siste
mul de administrație locală, da- 
tînd din secolul trecut, care ur
mează să fie total schimbat și mo
dernizat. Un număr de 51 de comitate, 
subîmpărtite în districte, vor înlocui 
cele 400 de zone de administrație lo
cală actuale, a căror delimitare este 
arhaică. Reorganizarea preconizată 
nu va modifica delimitarea circum
scripțiilor electorale parlamentare.

SPANIA Continuă 

măsurile 

represive
MADRID 17 (Agerpres). — Tribu

nalul de tristă faimă al ordinii pu
blice din Madrid a condamnat pe 
Jose Antonio Feria Luna și Antonio 
Quintana Pere2 la cite 2 ani și pa
tru luni închisoare și la plata unei 
amenzi de 10 000 de pesetas. Ei au 
fost acuzați de a fi desfășurat ac
țiuni în sprijinul Partidului Comu
nist din Spania.

In același timp. Cortesul (Parla
mentul) spaniol a aprobat proiectul 
unei noi „legi a muncii" care stipu
lează dreptul guvernului de a numi 
și demite pe liderii sindicali, pre
cum și interdicția grevelor. Asocia
țiile și reuniunile sindicale sint per
mise numai cu aprobarea autorită
ților guvernamentale. A fost creat 
un „Minister al relațiilor sindicale", 
care va controla toate sindicatele din 
țară. Legea, profund antimuncito- 
rească, a fost condamnată de Comi
siile muncitorești, organizație a 
oamenilor muncii spanioli care acti
vează în ilegalitate, precum și de 
Mișcarea sindicală socialistă.

URUGUAY

GUVERNUL VA CERE 
PRELUNGIREA SUSPENDĂRII 

LIBERTĂȚILOR CIVILE 
CU ÎNCĂ 45 DE ZILE

MONTEVIDEO 17 (Agerpres). — 
Ministrul de interne Uruguayan, 
Santiago de Brum Carbajal, a de
clarat că guvernul va cere Comisiei 
speciale a Congresului prelungirea 
cu încă 45 de zile a suspendării li
bertăților civile. Hotărîrea guvernu
lui de la Montevideo de a recurge la 
acest gen de măsuri a fost luată 
la 11 ianuarie, în urma răpirii am
basadorului britanic Geoffrey Jack- 
son, iar termenul de 40 de zile fixat 
anterior urmează să expire sîmbătă.

Observatorii din capitala Urugua- 
yului apreciază că, dacă amintita 
comisie specială, care acționează ca 
organ legislativ pe timpul suspen
dării Congresului, va aproba prelun
girea solicitată de guvern, aceasta 
va îndepărta perspectiva eliberării ce
lor trei personalități străine răpite de 
organizațiile extremiste ilegale — 
ambasadorul britanic Geoffrey Jac
kson, consulul brazilian Aloysio Dias 
Gomide și specialistul american 
Claude Fly.

ART BUCHWALD: „Cea mSi mSF©

ambasadă din lume“
Satirizind afirmațiile oficiale ale Washingtonului că în Cambodgia ?l 

Laos nu există nici un fel de trupe combatante ale S.U.A., ci doar civili, 
cunoscutul pamfletist american Art Buchwald publică cu titlul de mai sus, 
in „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE", următorul foileton i

Din Cambodgia s-a anunțat că e- 
chipele militare americane însărcina
te cu controlul ajutorului militar vor 
purta îmbrăcăminte civilă și vor fi 
atașate pe lingă ambasada S.U.A. din 
Pnom Penh S-a subliniat cu toată 
tăria că membrii acestor echipe mi
litare NU sint consilieri militari și 
că, deci, nu se încalcă spiritul amen
damentului Cooper-Church (care in
terzice participarea unităților teres
tre ale S.U A. la orice fel de operații 
militare în Cambodgia sau în Laos — 
N.T.). Dacă lucrurile vor continua să 
se desfășoare mai departe în acest 
chip. în curînd în Cambodgia va e- 
xista cea mai mare ambasadă ame
ricană din lume. Nu aș fi deloc sur
prins să citesc în paginile ziarelor te
legrame ca cele ce urmează :

PNOM PENH, 20 februarie — 500 
de atașati comerciali au sosit astăzi 
pe aeroportul din Pnom Penh. Amba
sadorul S.U.A.. Emory Swank, a 
explicat ziariștilor că schimburile co
merciale cu Cambodgia au atins un 
nivel record și că este nevoie de per
sonal suplimentar pentru a negocia 
noi acorduri tarifare cu oficialitățile 
cambodgiene.

Cei 500 de atașați comerciali, pur- 
tînd fiecare valize diplomatice și cos
tume tropicale identice, au străbătut 
încolonați distanța de cinci mile de 
la aeroport pînă în centrul orașului, 
precedați de fanfara secției consulare 
a ambasadei.

PNOM PENH 12 martie — O mie 
de funcționari ai U.S.I.A. (Agenția 
americană pentru propagarea infor
mațiilor în străinătate) au fost trans
portați cu avionul la Pnom Penh pen
tru a întări corpul celor 500 de ata
șați comerciali, repartizați luna tre
cută ambasadei americane.

Un purtător de cuvînt american s 
explicat că U.S.I.A iși intensifică ac
tivitățile educative pentru copiii de 
vîrstă școlară din Cambodgia și că cei 
1 000 de funcționari vor deservi noua 
bibliotecă care este construită sub 
pămint. la marginea capitalei.

„IJJiimul strigăt al modei pentru noi, civi'ii, 
sint cartușierele". (Desen de Herblock din 

„International Herald Tribune")

PNOM PENH. 30 aprilie — Cinci 
mii de atașați culturali au sosit azi cu 
avionul în capitala Cambodgiei. Ei au 
fost salutați de ambasadorul Emory 
Swank și de premierul Lon Noi. 
Atașați! culturali care duceau cu ei 
cutii de vioară s-au aliniat de o parte 
și de alta a pistei de aterizare și au 
fost trecuți in revistă intr-un auto
mobil deschis de premierul Lon Noi.

După trecerea în revistă, șeful gru
pului de atașați culturali, „Bull" (tau
rul) Thorndike, a declarat lui Lon 
Noi : „Nici o altă țară nu este mâi 
îndreptățită să se împărtășească din 
binefacerile culturii decît Cambodgia. 
Și oamenii mei se află aici tocmai in 
acest scop. Și vom cămine aici pînă 
cind vom duce la capăt această trea
bă murdară".

PNOM PENH. 12 iulie — Din dis
poziția oficialităților Departamentului 
de Stat au început lucrările pentru 
construirea celei mai mari ambasade 
a Statelor Unite existente pînă acum. 
Ambasada se va întinde pe o supra
față de 2 500 de hectare și va cuprin
de un complex de edificii, clădirea 
principală, în formă de Pentagon, pu
țind adăposti 50 000 de funcționari ai 
ambasadei americane care lucrează in 
prezent în Cambodgia.

Departamentul de Stat a explicat că 
această extindere s-a dovedit nece
sară datorită cererii tot mai mari de 
vize și pașapoarte, precum și solici
tării mai intense a liniilor de teleco
municații ale ambasadei.

„Am ajuns la concluzia, a declarat 
ambasadorul Swank, că edificiul cu 
două etaje al cancelariei diplomatice 
nu mai putea face față necesităților 
ambasadei. Noua clădire ne va per
mite să rezolvăm mai repede cererile 
turiștilor, precum și să dispunem de 
spațiu pentru organizarea unor expo
ziții care să înfățișeze modul de viață 
american".

PNOM PENH, 13 noiembrie — Un 
detașament de pază al infanteriei ma

rine americane, compus din 
100 000 soldați și ofițeri, a so
sit astăzi la Pnom Penh.

Secretarul Departamentului 
de Stat a declarat că această 
creștere a numărului de in
fanteriști de marină pentru 
paza ambasadei s-a dovedit 
necesară în urma faptului că 
doi necunoscuți au pătruns 
intr-un magazin de deservire 
a personalului ambasadei și 
au furat trei aparate foto
grafice. El și-a exprimat pă
rerea că noile măsuri de 
securitate vor împiedica re
petarea unor asemenea fur
turi.

Intr-o declarație făcută 
ziariștilor, el a adăugat : 
„Securitatea ambasadei Sta
telor Unite constituie princi
pala preocupare a noastră și 
atîta timp cit voi rămîne se
cretar de stat voi avea grijă 
ca bravii noștri diplomați să 
se bucure de toată protecția 
de care au nevoie".

foarte.de


viața internațională
In sprijinul convocării 

conferinței general-europene 
pentru securitate

LUXEMBURG 17 (Agerpres). — 
Comitetul Executiv, al C.C. al P.C. 
din Luxemburg a dat publicității o 
declarație în care se apreciază ca o 
sarcină primordială a acestui partid 
— multiplicarea eforturilor in direc
ția destinderii in Europa, pentru con
vocarea Conferinței general-europene 
asupra securității și colaborării pe 
continent.

BERNA 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unui dejun oferit 
in onoarea sa de către Asociația pre
sei străine, Pierre Graber, șeful De
partamentului politic federal al Elve
ției, a declarat că problema convo
cării unei conferințe general- 
europene pentru securitate și cola
borare preocupă în cel mai înalt 
grad Elveția, întrucît, a spus el, 
..propria noastră securitate depinde

de cea a Europei". Pierre Graber a 
afirmat intenția țării sale de a par
ticipa la această conferință. El a 
menționat, totodată, că Elveția, ca 
stat neutru, ar putea juca un rol 
apreciabil în cadrul dezbaterilor 
reuniunii.

REYKJAVIK 17 (Agerpres). — Is
landa manifestă o atitudine pozitivă 
față de convocarea unei conferințe 
asupra securității europene, se arată 
într-o declarație dată publicității de 
ministerul islandez al afacerilor ex
terne. Această poziție — se arată în 
declarație — a fost exprimată în 
cursul convorbirilor dintre primul mi
nistru al Islandei. Johann Halfstein, 
și ambasadorul special finlandez, 
Ralph Enkell, consacrate examinării 
problemei securității europene.

Italia — Mii de mici arendași și dijmași au demonstrat la Roma, revendi- 
cîna măsuri urgente pentru eliminarea dificultăților prin care trece agricul

tura țârii (Telefoto A.P.-Agerpres)

BOLIVIA TOKIO

LUPTELE DIN INDOCHINA
© CIOCNIRI VIOLENTE ÎN CAMBODGIA © ATAC AL PATRI0- 
ȚiLOR SUD-VIETNAMEZI ÎN REGIUNEA KHE SANH — 

QUANG TRI
PNOM PENH 17 (Agerpres). — 

Lupte violente între forțele de rezis
tență populară din Cambodgia și tru
pele Administrației de la Pnom Penii, 
sprijinite de efective militare saigo- 
neze, s-au desfășurat la 4 kilometri 
sud-vest de orașul Kompong Cham. 
După cum s-a anunțat, batalioanele 
regimului din capitala khmeră și 
unitățile militare saigoneze încearcă 
de mai multe zile o operațiune de 
deblocare a șoselei ce face legătura 
între Kompong Cham, al doilea oraș 
ca mărime din Cambodgia, și locali
tatea Snoul. Corespondentul agenției 
Reuter informează că avioane ameri
cane de tip „F-105" au întreprins 
bombardamente în această regiune, 
pentru a sprijini acțiunile militare 
ale forțelor Administrației de la Pnom 
Penh și ale trupelor saigoneze.

In același timp, agenția United

Press International relatează că efec
tive militare saigoneze au deschis în 
ultimele 24 de ore un nou front în 
provincia cambodgiana Kratie.

SAIGON 17 (Agerpres). — Detașa
mente ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud au ata
cat, în ultimele două zile, cu rachete 
și mortiere pozițiile americane dis
puse în regiunea Khe Sanh-Quang 
Tri, situată in apropierea frontierei 
dintre Laos și Vietnamul de sud.

Generalul Abrams, comandantul 
șef al forțelor militare americane din 
Vietnamul de sud, a sosit în cursul 
zilei de marți la Quang Tri și a con
ferit cu generalul saigonez Hoang 
Lam, care conduce acțiunile agresive 
pe teritoriul Laosului, în cadrul o- 
perațiunii „Lam Son-719“.

APELUL PREȘEDINTELUI C.C.
AL FRONTULUI PATRIOTIC DIN LAOS

XIENG QUANG 17 (Agerpres). —. 
Președintele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic din Laos, prin
țul Sufanuvong, a adresat forțelor 
armate de eliberare și concetățenilor 
săi un apel în care le cere să inten
sifice lupta armată împotriva agre
siunii americane'și a trupelor -mer
cenare saigoneze care au invadat 
Laosul. Apelul, difuzat de agenția de 
presă „Kaosan Pathet Lao“, arată 
că, paralel cu continuarea războiu
lui de agresiune în Vietnam și ex
tinderea acțiunilor militare în Cam
bodgia, S.U.A. promovează o poli
tică periculoasă de escaladare a răz
boiului în Laos, in pofida eforturilor 
Frontului patriotic îndreptate spre O 
soluționare pașnică a problemei lao-

țiene. Sute de avioane americane, se 
spune în document, bombardează 
fără încetare, ziua și noaptea, re
giunile eliberate, aflate sub contro
lul forțelor patriotice.

De la începutul invaziei saigoneze 
în provincia Șavannakheet, ,araț| 
Sufanuvong, forțele Pathet Lao au 
anihilat trupele inamice, au scos din 
luptă mii de intervenționiști saigo- 
nezi, au distrus peste o sută de avi
oane, care de luptă și mașini blin
date, și au făcut să eșueze opera
țiunile de aterizare ale elicopterelor 
americane. Apelul cheamă poporul 
laoțian să-și intensifice eforturile și 
să continue lupta pînă la victoria fi
nală împotriva agresorilor.

CURMAREA AGRESIUNII IMPERIALISTE - 
CERINȚĂ MAJORĂ A OPINIEI PUBLICE

In fața Ambasadei Statelor Unite 
din Saigon a avut loc miercuri după- 
amiază o demonstrație de protest a 
studenților împotriva intervenției a- 
mericano-saigoneze în Laos. Stu
denții au protestat, de asemenea, îm
potriva uciderii, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, în localitatea Qui 
Nhon, a doi civili sud-vietnamezî de 
către un soldat american. Poliția a 
intervenit cu brutalitate pentru a-i 
împrăștia ps demonstranți.

Numeroși sludenți filipinezi au or
ganizat o demonstrație în orașul Da
vao. pentru a-și exprima protestul 
împotriva amplasării bazelor militare 
americane în Filipine și a condamna 
escaladarea războiului dus de S.U.A. 
în Indochina. Ei au protestat, în ace
lași timp. împotriva asasinării unui 
coleg în timpul unei demonstrații si
milare. organizată anterior Partici- 
panții au atacat sediul Serviciului de 
informații al S.U.A.

„încă din vremea Administrației 
Johnson. Statele Unite au pus accen
tul, în politica lor față, de Asia de 
sud-est, pe rezolvarea militară a con
flictului vietnamez"' — relevă intr-un 
editorial, ziarul „NEW YORK TI
MES". „O analiză reală a perspecti
velor de soluționare a acestui con
flict, apreciază ziarul, trebuie să por
nească de la acceptarea necesității 
încetării complete a acțiunilor mili
tare în Peninsula indochineză. Ac
tuala politică a guvernului american 
are ca obiectiv însă sprijinirea regi
mului Thieu — Ky, ceea ce face ca 
șansele creării unei situații stabile in

întrevedere
Nguyen Ihi Binh — 

Maurice Schumann
PARIS 17 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe în Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Nguyen Thi 
Binh, care participă ’ la convorbirile 
cvadripartite de la Paris în pro
blema vietnameză, a avut o între
vedere cu ministrul francez al afa
cerilor externe. Maurice Schumann. 
Nguyen Thi Binh a înmînat lui 
Maurice Schumann declarația G.R.P. 
în care este denunțată invazia ame- 
ricano-saigoneză în Laos. In cadrul 
întrevederii, cei doi miniștri de ex
terne au examinat probleme de in
teres reciproc, menționează agenția 
Eliberarea.

sud-estul asiatic să fie tot mai slabe". 
Ziarul aduce critici intenției Admi
nistrației de a determina R.D. Viet
nam prin mijloace militare să accepte 
condițiile americane. Aceasta, se sub
liniază. constituie o fantezie și nu o 
politică.

In încheiere, editorialul relevă 
„necesitatea acceptării de către S.U.A. 
a realității, un prim pas pe această 
cale constiluindu-1 retragerea com
pletă, conform unui program precis, 
a trupelor americane din Indochina, 
pentru a se oferi popoarelor din a- 
ceastă zonă posibilitatea de a decide 
ele insele asupra propriei soarte".

întrevederile lui G. Jarring cu reprezentanții 
L A. U. si Israelului la 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Gunnar Jarring, reprezentantul 
personal al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, a avut 
marți o nouă întrevedere cu repre
zentantul R.A.U. la Națiunile Unite, 
Mohammed El Zayyat. Această în
trevedere urmează răspunsului dat 
de guvernul egiptean . la Memoran
dumul lui Jarring, în care acesta so
licită părților interesate să-și expu
nă poziția privind modalitățile de 
aplicare a rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

De asemenea, reprezentantul per
manent al Israelului la Organizația 
Națiunilor Unite, Joseph Tekoah, a 
avut miercuri o intrevedere cu amba
sadorul Gunnar Jarring.

După întrevedere. Joseph Tekoah a 
declarat ziariștilor că Jarring i-a re
mis răspunsul guvernului R.A.U. la

întrebările prezentate de Israel. El a 
precizat că guvernul de la Tel-Aviv 
va studia acest răspuns în lumina În
trebărilor puse.

★
PARIS 17 (Agerpres). — Purtăto

rul de cuvînt al guvernului francez, 
Leo Hamon, a declarat că Consiliul 
de Miniștri al Franței a salutat ini
țiativa luată la 8 februarie de Gun
nar Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. pen
tru Orientul Apropiat, „de a da păr
ților ocazia să precizeze in mod clar 
pozițiile lor". Această inițiativă, a 
spus Hamon, „trebuie să permită ca 
negocierile inaugurate la începutul 
anului să facă un progres decisiv". 
Consiliul de Miniștri francez a luat 
notă, pe de altă parte, că „guvernul 
de la Cairo a răspuns într-o manie
ră pozitivă d-lui Jarring".

Spre 
constituirea 
unui front 

popular
LA PAZ 17 (Agerpres). — Guver

nul Boliviei a anunțat că a inițiat 
constituirea unui front popular. A- 
cesta urmează să fie o asociație po
litică a muncitorilor, țăranilor și 
altor categorii de cetățeni și nu o 
coaliție de partide politice.

Președintele Juan Jose Torres a 
declarat că formarea frontului popu
lar este urgent necesară, acesta ur- 
mind a fi un instrument al schimbă
rilor progresiste din țară. Noua aso
ciație politică va fi constituită în 
prima jumătate a acestui an, înain
te de plebiscitul cu. privire la Con
stituție. Ministrul planificării politi
ce, Jose Ortiz Mercado, a declarat 
recent corespondentului agenției 
Taniug că elaborarea proiectului 
noii Constituții este aproape Încheiat 
și că, înainte de a fi supus ple
biscitului, documentul va fi discutat 
de sindicate, de organizațiile țără
nești și de alte pături ale popu
lației. Nu s-a precizat, pentru mo
ment, care va fi rolul partidelor 
politice în dezvoltarea viitoare a 
statului bolivian.

Programul Congresului național 

pentru restabilirea relațiilor 

diplomatice japono-chineze
TOKIO .17. — Corespondentul Agerpres, FI. Țuiti, transmite : După șe

dința inaugurală, Congresul național pentru restabilirea relațiilor diplomatica 
japono-chineze a adoptat programul său de acțiune politică, bugetul organi
zației, regulamentul de funcționare, o 
mis poporului chinez.

In programul politic se arată,’ în
tre altele, că noua organizație „se 
va opune imperialismului american 
și reînvierii militarismului japonez. 
Ea are în vedere, de asemenea, lupta 
împotriva Tratatului de securitate 
japono-american și intensificarea so
lidarității cu acțiunile antiimperia- 
liste ale popoarelor asiatice".

Congresul cere ca guvernul japo
nez să restabilească imediat rela
țiile japono-chineze, pornind de la 
ideea că Taiwan-ul este un teritoriu 
legitim al Chinei și că Republica 
Populară Chineză este singurul stat 
chinez. Restabilirea relațiilor cu 
China trebuie să se facă pe baza ce
lor cinci principii de pace — respectul 
reciproc al integrității teritoriale și 
suveranității, neagresiunea, neinter
venția în afacerile interne, egalitatea 
și reciprocitatea, coexistența pașnică, 
se spune in program. Congresul se 
angajează să organizeze un front 
unit național pentru restabilirea re
lațiilor japono—chineze, invitind să 
participe la această mișcare pe toți 
cei care doresc reluarea legăturilor

declarație și un mesaj ce a fost trans-

prietenești dintre cele două țări. El 
va întreține legături de solidaritate 
cu Liga deputaților japonezi pentru 
normalizarea relațiilor japono—chi
neze. organizație eu un obiectiv si
milar. Sint prevăzute, în același 
timp, crearea. în luna mai, a unor 
filiale în prefecturi și editarea unei 
publicații lunare a congresului. Con
ducerea congresului, formată din 
membri marcanți ai Partidului So
cialist Japonez și al Sohyo, va țină 
conferințe în toată țara, pentru a in
forma diferitele pături sociale japo
neze asupra realităților din R. P. Chi
neză.

La sesiunea inaugurală a congre
sului au luat parte Tomomi Narita, 
președintele Partidului Socialist din 
Japonia, Wanh Tso-Tien. reprezen
tantul Oficiului chinez din Tokio al 
memorandumului comercial jap'-rm- 
chinez, și alții. în cuvîntul său. .Ma
rita a afirmat că „poporul japonez 
iși pune mari speranțe in Congresul 
național pentru restabilirea relațiilor 
diplomatice japono-chineze".

CU PRIVIRE LA CONSECINȚELE ECONOMICE
Șl SOCIALE ALE CURSEI ÎNARMĂRILOR

PRIMA ȘEDINȚĂ A GRUPULUI DE EXPERȚI Al O.N.U.
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Grupul de experți din 14 țări,' prin
tre care și România, constituit 
printr-o rezoluție a ultimei sesiuni 
a Adunării Generale, a.O.N.U. Și în
sărcinat să sprijine pe secretarul 
general la pregătirea unui raport 
asupra consecințelor economice și so
ciale ale cursei înarmărilor și chel
tuielilor militare, a ținut marți, la 
sediul O.N.U.. prima sa reuniu
ne. Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a cerut experților să „eva
lueze amploarea pericolelor cursei

înarmărilor și a sarcinilor financia
re care rezultă din aceasta". EI le-a 
recomandat, de asemenea, să „anali
zeze căile cele mai eficace pentru 
reijpcerya. și (eliminarea, în final, atit 
a pericolelor înarmării, cit și a po
verilor financiare". U Thant a decla
rat că fondurile devenite disponibile 
prin încheierea cursei înarmărilor 
vor trebui să „faciliteze, în cursul 
deceniului următor, realizarea pro
gramelor de dezvoltare economică și 
socială, atît de necesare".

Intilnirea dintre 
reprezentanții celor 
două state germane

BERLIN 17.— Corespondentul Ager
pres, Șt. Deju, transmite : Dialogul 
între cele două, state germane a con
tinuat miercuri la Berlin. La sediul 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. s-au 
întrunit Secretarul de stat la Consi
liul de Miniștri al R.D. Germane, 
Michael Kohl, și secretarul de stat la 
Cancelaria federală a R.F. a Germa
niei, Egon Bahr, însoțiți de delegații.

După cum au convenit cele, două 
părți, nici cu prilejul celei de-a 6-a 
întîlniri nu au fost făcute 'declarații 
privind conținutul convorbirilor, care 
au durat, de această dată, 5 ore. Co
municatul oficial consemnează hotă- 
rîrea părților ca următoarea întîlnire 
să aibă loc la 26 februarie a.c., la 
Bonn.

Astăzi este ziua națională a Nepalului. Se împlinesc două decenii de la 
evenimentele din februarie 1951, cînd o puternică mișcare populară a răs
turnat regimul dictatorial al familiei Rana, deschizînd o nouă etapă în 
istoria milenară a acestei țări. Concentrîndu-și eforturile pentru a lichida 
urmările trecutului de dominație și asuprire, poporul nepalez a reușit să 
obțină, în perioada care s a scurs de atunci, o serie de realizări însemnate 
cu caracter înnoitor, să-și consolideze independența națională. în fotogra

fie : vedere din Katmandu, capitala țării
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agențiile de presă transmit:
în portul mediteranean 

Alexandria au sosit miercuri 
președintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Ti to, și președintele Republicii 
Arabe Unite. Anwar Sadat. Președin
tele Tito va rămîne la Alexandria 
două zile, după care se va întoarce 
la Cairo. Sîmbătă el iși va încheia 
vizita oficială in R.A.U.

0 delegație din Republi
ca Democrată Vietnam, con- 
dusă de ministrul educației națio

nale. Nguyen Van Huyen, a sosit la 
Alger, într-o vizită de trei săptă- 
mini. Conducătorul delegației nord- 
vietnameze a declarat că scopul 
acestei vizite este efectuarea unui 
schimb de experiență cu responsa
bilii algerieni în problemele educa
ției și culturii.

In cadrul campaniei elec
torale din India, BhuPesh Gup
ta, liderul grupului parlamentar al 
Partidului Comunist din India, vor
bind la mitingul din orașul Kuttâk.

„O.P.E.C. învingător în lupta 

cu companiile petroliere"
Recentul acord încheiat 

între statele producătoare 
de petrol din Golful Persic, 
membre ale O.P.E.C., și 
companiile petroliere este 
apreciat, in mod unanim, de 
presa iraniană drept „o im
portantă victorie". Princi
palele cotidiene din capitala 
Iranului consacră pagini în
tregi acestui eveniment, cu 
titluri revelatoare: „O.P.E.C. 
învingător in lupta cu com
paniile petroliere" („ETE- 
LAAT"), „Victoria lumii a 
treia" (TEHERAN JOUR
NAL) etc. Comentariile dau 
relief multiplelor semnifi
cații ale acordului interve
nit, punînd accent, în pri
mul rind, pe avantajele fi
nanciare decurgînd din 
noua așezare a prețurilor.

Infățișind tabloul noilor 
venituri care vor reveni 
încă în acest an statelor din 
Golful Persic, ca urmare a 
majorării prețului la petrol, 
buletinul IRAN-PRESSE 
relevă că sumele adiționale 
se ridică la sute de milioa
ne de dolari, sume ce vor 
putea fi utilizate de țările 
respective pentru necesită
țile proprii. Astfel, Abu- 
Dhabi va dobîndi în plus 
40 milioane de dolari, Ara
bia Saudită — aproximativ 
400 milioane, Irak — 150 
milioane, Iran — 415 mili
oane, Kuweit — 230 mili

oane, Qatar — 55 milioane, 
în viitorii cinci ani, aceste 
state vor încasa în plus, 
peste veniturile actuale, 
încă opt miliarde de dolari. 
„Miliarde de dolari, care 
pînă acum făceau casă bună 
cu companiile occidentale, 
arată metaforic comenta

șahinșahul — ne vor per
mite să realizăm progra
mele noastre de dezvoltare, 
să contribuim la fericirea și 
prosperitatea popoarelor 
noastre, să construim bara
je, să dezvoltăm agricultura 
și industria".

Subliniind dorința țărilor

PRESA IRANIANĂ DESPRE SEMNIFICAȚIA 
RECENTULUI ACORD ÎN PROBLEMA 

PETROLULUI

riul buletinului, revin azi la 
stăpînii lor adevărați ai au
rului negru". „Succesul ță
rilor producătoare de țiței 
— X’emarcă, la rîndul său, 
„TEHERAN JOURNAL" — 
va însemna fonduri sporite 
pentru vastele proiecte de 
dezvoltare în care sint an
grenate majoritatea dintre 
ele". La acest aspect s-a 
referit pe larg și șahinșa- 
hul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, in
tr-un interviu acordat co
respondentului B.B.C. după 
semnarea acordului cu com
paniile petroliere. „Venitu
rile suplimentare pe care le 
vom realiza — a subliniat

O.P.E.C. de a lichida înapo
ierea lor economică, zia
rele iraniene arată că suc
cesul înregistrat în confrun
tarea cu monopolurile are, 
pe de altă parte, o semnifi
cație mai largă, insuflînd 
încredere în capacitatea a- 
cestor țări de a învinge ra
cilele subdezvoltării, de a 
micșora decalajul care le 
desparte de țările dezvol
tate. Și nu întîmplător 
„JOURNAL DE TEHE
RAN" apreciază rezultatele 
negocierilor cu companiile 
occidentale ca „o victorie 
strălucită a lumii a treia în 
lupta sa de eliberare de sub

dominația economică a 
străinătății". La rîndul său, 
cotidianul „KAYHAN", 
scrie că „era colonială pen
tru statele Golfului Fersic 
este în plin proces de des
compunere. Este necesar, de 
acum incolo, ca țările rive
rane să-și coordoneze viito
rul, avînd exemplul unită
ții de acțiune față de com
paniile petroliere". Această 
„victorie a rațiunii și echi
tății',‘ arată în continuare 
ziarul, „va acționa ca un 
stimulent pentru o coope
rare mai largă între națiu
nile producătoare". In acest 
sens, se subliniază dorința 
altor țări — Egiptul, de pil
dă — de a adera la organi
zație, scoțindu-se, de ase
menea, în relief că acordul 
de la Teheran a creat o 
„bază solidă" și altor nego
cieri în problemele petro
liere, cum ar fi cele dintre 
Algeria și Franța. „Țările 
O.P.E.C., remarca cotidia
nul ..AYANDEGAN". au in
trat într-o nouă eră a isto
riei lor, istorie care le va 
duce la o mai mare prospe
ritate și dezvoltare, atit de 
esențială păcii și cooperării 
internaționale".

N. POPOVICI
Teheran 17,

statul Orissa, a chemat corpul elec
toral să-și unească rindurile pentru 
ca la apropiatele alegeri parlamen
tare victoria să revină forțelor de
mocratice. El a subliniat rolul nefast 
pe care il joacă blocul partidelor re
acționare — „Jan Sangh", „Swatan- 
tra“, și „Partidul congresului" (dizi
dent) — care amenință cuceririle pro
gresiste ale poporului indian.

La Moscova au sosit Karl 
Winand, secretar al grupului parla
mentar al P.S.D., și Werner Mertes, 
secretar al grupului parlamentar al 
P.L.D. din Bundestagul R.F. a Ger
maniei, la invitația grupului parla
mentar al U.R.S.S.

Procesul intentat unui 
grup de patrioți angolezi 
acuzați de „activitate subversivă îm
potriva securității statului" și de 
apartenență la Mișcarea populară 
pentru eliberarea Angolei continuă la 
Lisabona. în cursul deliberărilor, pa- 
trioții au declarat că sint victime ale 
„rasismului acerb" și că, în timpul 
detențiunii, au fost supuși torturilor 
fizice și psihice. Agenția France 
Presse, care relatează știrea, relevă 
că autoritățile portugheze încearcă să 
prezinte această înscenare drept un 
proces obișnuit și nu unul politic.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei, Emili° 
Colombo, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Aldo Moro, a plecat 
miercuri într-o vizită oficială în Sta
tele Unite, la invitația președintelui 
S.U.A., Richard Nixon.

Generalul Sangoule La- 
mizana a depus jurămîntul 
în calitate de președinte al Voltei 
Superioare, în cadrul sesiunii inau

gurale a Adunării Naționale a țării, 
constituită în urma alegerilor parla
mentare din decembrie anul trecut.

0 ședință a Comisiei mi
litare de armistițiu din Co
reea a avut l°c la Panmunjon. în 
cursul ședinței, generalul maior Han 
Yong Ok, reprezentantul R.P.D. Co
reene, a protestat împotriva unor 
noi provocări comise de partea ame
ricană in zona' demilitarizată. Repre
zentantul. R.P.D. Coreene, relevă a- 
genția A.C.T.C., a arătat că, între 12 
ianuarie și 15 februarie 1971, în di-, 
recția părții R.P.D. Coreene au fost 
trase numeroase rafale de mitraliere 
și tiruri cu mortiere și piese de ar
tilerie.

Scriitorul sovietic Leonid 
Sobolev a încetat din viață. 
Agenția TASS anunță că miercuri a 
încetat din viață, la Moscova, scrii
torul Leonid Sobolev, în vîrstă de 73 
de ani. Leonid Sobolev a fost membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice.

Cea mai mare afacere de 
„sclavie albă" din Brazilia a 
fost descoperită recent de poli
ție. Potrivit relatărilor presei 
din Rio de Janeiro, 1200 de ță
rani au fost reduși la sclavie 
într-o exploatare agricolă din 
Mato Grosso. Potrivit anchetei 
întreprinse de poliție, ei trăiau 
intr-un veritabil lagăr de con
centrare, fără a primi vreun 
salariu, supuși celor mai grele 
pedepse corporale, care, une
ori, se soldau cu moartea. La 
încheierea anchetei, opt persoa
ne au fost inculpate și vor fi 
judecate în curînd.

Franța 
în perspectiva 

alegerilor 
municipale

SECRETARUL GENERAL 
ADJUNCT AL P.C.F. DESPRE 

ACTIVITATEA 
COMUNIȘTILOR

PARIS 17 (Agerpres). — Alegerile 
municipale și comunale din Frânt 
care urmează să aibă loc la 14 Hîâ 
tie, se află in centrul preocupăriloi 
partidelor politice franceze. Intr-un 
interviu acordat săptăminalului „Le 
Nouvel Gbseryăteur". Georges Mar- 
chias, secretar, general adjunct al 
P.C. Francez, a lansat un apel tutu
ror oamenilor muncii, intelectualilor 
și forțelor democratice să voteze 
în favoarea listelor unitare, pre
zentate sau susținute de P.C. Francez. 
„Votînd pentru aceste, liste, a decla
rat Marchais, alegătorii iși vor aduce 
sprijinul lor la politica de unitate și 
de luptă pentru democrație și socia
lism".

Secretarul general adjunct al P.C.F. 
a scos în evidență că P.C. Francez a 
contribuit, în ultimele săptămîni, la 
încheierea unui mare număr de acor
duri între partidele de stînga, în pri
mul rind între Partidul comunist și 
Partidul socialist. De pe acum, a spus 
el, au fost realizate 110 acorduri in 
192 de orașe cu peste 30 000 de locui
tori.

Același număr al săptăminalului 
francez publică și interviul acordat 
de Alain Savary,' secretar general al 
Partidului socialist, care s-a pronun
țat pentru menținerea climatului bun 
dintre socialiști și comuniști, instau
rat cu prilejul dialogului angajat in
tre cele două partide.

„LUNOHOD —1“ TRANSMITE
MOSCOVA 17 (Ager

pres). — Miercuri, în
tre orele 3,20 și 9,00 
(ora Moscovei) a avut 
loc o nouă legătură radio 
între „Lunohod" și 
Centrul pentru legături 
cosmice la mari distan
te, anunță agenția TASS. 
în acest timp, laborato
rul lunar autopropulsat

a efectuat cercetări com
plexe asupra craterului 
în care a intrat la 16 
februarie. După apre
cieri preliminare, .dia
metrul craterului depă
șește 500 de metri, iar 
înălțimea sa atinge 600 
de metri. La sfîrșitul e- 
misiunii, „Lunohodul" a 
escaladat peretele crate

rului și, cu ajutorul te- 
lefotometrelor, a trans
mis o imagine a supra
feței lunare din zona 
respectivă. Următoarea 
legătură radio între 
„Lunohod" și Centrul 
pentru legături cosmice 
la mari distanțe va avea 
loc Ia 18 februarie.

SIRIA

Reluarea activității 
parlamentare

DAMASC 17 (Agerpres). — Gu
vernul sirian a anunțat, în noaptea 
de marți spre miercuri, constituirea 
Consiliului poporului, primul parla
ment al țării din 1966 încoace. Po
trivit comunicatului difuzat de radio- 
televiziunea siriană, printre cei 173 
de membri ai consiliului se numără 
și patru femei, element cu totul nou 
în sistemul parlamentar al acestei 
țări. In fruntea listei celor 173 de 
membri ai consiliului se află pre
ședintele Ahmed El-Khatib, șeful 
statului sirian.
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