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ÎNCHEIEREA CONSFĂTUIRII DE LUCRU
A CONDUCĂTORILOR CENTRALELOR 
INDUSTRIALE Șl Al CELORLALTE UNITĂȚI 

CU STATUT DE CENTRALĂ

Tovarășul Santiago Carrillo 
a sosit în Capitală

Mărfi seara a sosit la București tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care face o vizită în țara noastră.
La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspetele a fost salutat de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, Paul Niculescu-Mizil,

membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
In Editura politică 

a apărut:

NICOLAE 
CEAUSESCU 
Expunere la plenara 
Consiliului oamenilor 

muncii de naționalitate 
germană

19 februarie 1971

Puncte de vedere anticipînd Conferința

Uniunii arhitecților din România

l-economic

cen-to- Ma-

Marți au luat sfîrșit lucrările Consfătuirii de lucru a conducătorilor centralelor industriale și ai celorlalte unități cu statut de trală.La lucrări au participat varășii Nicolae Ceaușescu, nea Mănescu, Paul Niculescu- Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Tro- fin, Ilie Verdeț, Florian Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Iosif Banc, Petre Bla- jovici, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Vasile Pa- tilineț, Ion Stănescu, Mihai Marinescu, Ion Pățan.După cum s-a anunțat, în cursul zilei de luni lucrările consfătuirii s-au desfășurat pe ministere și ramuri de producție, cadru în care s-au dezbătut pe larg cele mai importante probleme ale activității centralelor industriale și ale celorlalte unități cu statut de centrală. Au fost reliefate concret elementele esențiale care au caracterizat activitatea noilor organisme în exercitarea atribuțiilor, competențelor și răspunderile ce le revin. Totodată au fost supuse dezbaterii colective proiectele de legi privind statutul centralei industriale, organizarea conducerii unităților economice de stat și aprovizionarea tehnico-materială a economiei naționale, evidențiindu-se principalele îmbunătățiri ce se prevăd a fi aduse în aceste domenii de activitate.în cursul zilei de marți, partici- panții la lucrări — conducători ai centralelor industriale și ai celorlalte unități cu statut similar, miniștri și cadre de conducere din ministere, directori de întreprinderi, secretari cu problemele economice ai comitetelor județene de partid, secretari de partid din întreprinderi, președinți ai u- niunilor sindicatelor pe ramuri de producție și ai comitetelor sindicatelor din întreprinderi, speciaÎN PAGINILE II-III
Din cuvîntul

participanților
la dezbateri

liști din institutele de cercetări și proiectări, cadre didactice din în- vățămîntul superior, tehnic și economic — s-au întrunit în ședință plenară. Au fost prezentate cu a- cest prilej concluziile dezbaterilor care au avut loc la ministere și s-au făcut propuneri privind perfecționarea activității centralelor și unităților cu statut de centrală, a raporturilor acestora cu întreprinderile componente și cu ministerele.La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Costache Trotuș, directorul general al centralei industriale — Hunedoara, Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, Eugen Luca, directorul general al centralei industrializării cărnii, Traian Ispas, ministrul industriei materialelor de construcții, Florian Dănă- lache, ministrul transporturilor, Alexandru Necula, directorul general al centralei de mașini și materiale electrotehnice, Iulian Cohn, directorul general al grupului industrial de foraj-extracție din Moinești, Gheorghe Constantines- cu, directorul general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Pitești, Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, Pavel Diniș, directorul general al Combinatului de mătase București, Soos Manea Carol, secretar cu probleme economice al Comitetului județean Cluj al P.C.R., Virgil Actarian, prim-vice- președinte al Comitetului de Stat al Planificării, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Bujor Almă- șan, ministrul industriei miniere și geologiei, și Dumitru Niculescu, inspector general al Inspectoratului general de stat pentru controlul calității produselor.Dezbaterile s-au desfășurat în- • tr-o atmosferă de lucru. Vorbitorii au relevat că înființarea centrale

lor industriale și a celorlalte organisme economice cu acest statut a confirmat justețea măsurilor întreprinse de conducerea partidului și statului nostru privind organizarea, planificarea și conducerea activității economice. S-a subliniat îndeosebi faptul că înființarea noilor organisme economice a contribuit în mare măsură la înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv și de paralelisme în activitate, a asigurat o cuprindere mai bună a volumului sporit de activități corespunzător stadiului actual de dezvoltare a industriei te ramuri. Aceasta zolvarea cu mai tivitate, competențăa problemelor majore ale producției, ca ducerii

și a celorlal- a dus la re- multă operași elasticitateurmare a apropierii con- de producție și a folosirii

NOILE DIRECȚII GENERALE JUDEȚENE ALE AGRICULTURII AU PORNIT LA LUCRU

Conducere unitară, legătură
nemijlocită co unitățile de producție

In ansamblul măsurilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii un rol important are perfecționarea activității organelor agricole. Prin înființarea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor și a organelor din subordinea sa, care răspund de coordonarea unitară a activității de producere și valorificare superioară a resurselor agro-alimenta- re, se asigură o bună concentrare a forțelor, soluționarea complexă si mai rapidă a problemelor în sfera producției și a industrializării, eliminarea paralelismelor și a cheltuielilor neeconomicoase.Corespunzător structurii organizatorice a organelor centrale agricole, la nivelul fiecărui județ a fost creată direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape, investită cu răspunderea aplicării unitare și în totalitate a măsurilor pentru creșterea rapidă a producției și productivității muncii. înfăptuirea programelor naționale de îmbunătățiri. funciare, de dezvoltare a zootehniei și a altor programe privind extinderea mecanizării și chimizării, mărirea eficientei investițiilor, promovarea consecventă a progresului tehnic, a tehnologiilor moderne în toate unitățile agricole de pe teritoriul județului respectiv Un loc central în activitatea direcțiilor generale agricole județene îl ocupă aplicarea formelor noi de organizare 

mai bune a cadrelor de în economie.în discuții, numeroși au propus o mai bună și delimitare a competențelor și a- tribuțiilor centralelor industriale, a organismelor lor de conducere colectivă. Totodată s-au formulat critici asupra unor deficiențe care mai persistă in organizarea, și funcționarea acestor organisme, a- supra metodelor și stilului de muncă ale unor ministere și organe centrale.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea a fost urmărită cu deosebit interes de participanți și subliniată în repetate rînduri de vii și îndelungi aplauze.(Agerpres)

și retribuire a muncii în cooperativele agricole și sprijinirea activității consiliilor intercooperatiste de cooperare și specializare.Chiar și din această sumară prezentare reiese complexitatea problemelor care revin direcțiilor generale a- gricole, necesitatea adoptării unui stil de muncă operativ, concret, eficient. Fără îndoială, realizarea obiectivelor trasate de conducerea partidului și statului in domeniul agriculturii impune îmbinarea strînsă a sarcinilor curente cu cele de perspectivă, orientarea eforturilor spre problemele economice de însemnătate majoră. Departe de a fi o simplă schimbare de firmă, rolul și conținutul activității direcțiilor generale agricole se pot defini prin cîteva coordonate de bază.în primul rînd, se are in vedere necesitatea apropierii în și mai mare măsură a conducerii agriculturii dc nevoile reale ale unităților agricole.în al doilea rînd, în noua concepție de organizare se pornește de la principiul continuității procesului de producție agricolă cu industrializarea, valorificarea și desfacerea produselor, pînă la încasarea contravalorii a- ccstora.Cum se materializează, în practică, noile forme de organizare și de conducere a agriculturii, cum au pornit la treabă direcțiile generale județene ? Desigur. în timpul scurt care a trecut de la crearea acestor organisme nu se poate vorbi de experiență și cu atît mai mult de rezultate deosebite. Totuși, se pot releva o serie

specialiștivorbitori precizare
Interviu cu prof. arh. Ascanio DAMIAN, 

rectorul Institutului de arhitectură „Ion Mincu", vicepreședint» 
al Uniunii arhitecților

la Rimnicu-Sarattn partea de sud a orașului Rm. Sărat a prins contur prima fabrică frînă tinate auto, viare. cație, nobloc, este prevăzută cu linii tehnologice care vor produce anual peste 10 000 tone garni-

de garnituri pentru și etanșare, produse des- mijloacelor de transport navale, aeriene și fero- Hala principală de fabri- construită în sistem mo-

de concluzii care atestă viabilitatea măsurilor întreprinse pe baza indicațiilor date da conducerea partidului și statului. Iată ce se desprinde din activitatea direcției generale agricole Brăila — județ cu o mare pondere în agricultura țării.Urmărind cum se realizează, în mod concret, in practică, apropierea conducerii agriculturii județului de nevoile cooperativelor agricole, ce a intervenit nou în stilul de muncă al direcției generale agricole, o primă concluzie se impune : în nici un caz nu se mai poate concepe conducerea agriculturii unui județ, la modul general, adeseori birocratic, prin hîrtii și ședințe interminabile. în locul măsurilor practice rezultate din cunoașterea nemijlocită, la fața locului, a tuturor problemelor. în prezent, este esențial ca toate unitățile din componența Direcției generale pentru a- gricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape să-și desfășoare activitatea in directă și nemijlocită legătură cu unitățile de producție, nu pe sezoane și în campanii, ci în mod sistematic, permanent, pînă la realizarea integrală a sarcinilor ce le revin. Sensul nou al activității se poate numi desprinderea din birouri și transferarea centrului de greutate a activității direct in unitățile unde se realizează sau se industrializează producția. însemnătatea practică a acestei orientări se poate deduce însăși structura de organizare a recției generale, al cărei nucleu conducere însumează un număr
din di- de re-

— Vă rugăm să caracterizați 
in mod sintetic, in citeva fraze, 
progresele arhitecturii româ
nești contemporane.Această întrebare mă pune în mare încurcătură, deoarece — chiar înainte de a încerca o caracterizare sintetică, ceea ce e dificil întotdeauna — sînt destul de puțin convins de progresele arhitecturii românești contemporane, adică ale acelei arhitecturi a cărei dezvoltare are loc sub ochii noștri. Dacă ar fi să fac o remarcă pozitivă, aceasta se referă la aspectul cantitativ al realizărilor; mi se pare, de asemenea, că se poate vorbi de bine — spre lauda unei profesiuni învinuite de considerarea mai puțin realistă a problemelor — despre atitudinea serioasă a majori- 

lativ restrîns de specialiști, în comparație cu cei existenți în cele 11 unități subordonate și în 8 întreprinderi cu dublă subordonare, la care se adaugă alte întreprinderi și unități agricole și de industrie alimentară care funcționează pe teritoriul județului Brăila.Pentru asigurarea unei conduceri competente și adoptarea de măsuri concrete și unitare în principalele probleme privind agricultura, industria alimentară, silvicultura și gospodărirea apelor, direcția generală este condusă de un consiliu, organ de conducere colectivă, cu drept de decizie, format din cadrele cele mai competente, chemate să stabilească cu discernămînl soluțiile optime și să antreneze toate forțele la realizarea programelor și măsurilor adoptate. Ținînd seama de existența unui număr mare de unități agricole pe teritoriul județului, ai căror conducători fac parte din consiliu, este cît se poate de normal ca, în primul rînd, prin aportul acestora să se realizeze politica de dezvoltare a tuturor sectoarelor agricole ale județului.Majoritatea unităților economice subordonate în prezent direcției agricole au existat și pînă acum, dar activitatea lor era, în general, limitată, desfășurîndu-se adesea mai mult la sediu decît în cooperativele agricole.Cum lucrează acum serviciile și
C. BORDEIANU

(Continuare în pag. a Vl-a) 

tății arhitecților noștri în abordarea elementului funcțional-economic, în sensul unei mai conștiente orientări a preocupărilor — și, ca atare, a producției lor — către problemele de bază ale profesiunii. Aș mai spune că pare să se aprecieze cu mai mult spirit de răspundere și maturitate problemele legate de ansamblu, de valorificarea mai judicioasă a amplasamentelor. în fine, ar putea să dea viitoare roade faptul că — în considerarea problemelor de către beneficiari și reprezentanții acestora, de către autoritățile locale — încep să se contureze, să se distingă corelații înainte ignorate, ceea ce consider a fi un aspect demn de menționat. Cît despre unele preocupări de a asigura O anumită varietate a înfățișării noilor edificii, ele există numai ca intenție și n-aș putea să vorbesc de reușite în această privință.
— După cum ați remarcat, a 

sporit continuu in ultimii ani 
în domeniul arhitecturii și ur
banismului importanța acordată 
elementelor funcționale și econo
mice. Considerați că activitatea 
tuturor sectoarelor arhitecturii 
este efectiv angajată pe această 
direcție ?— Subliniam adineauri că o asemenea orientare reprezintă unul dintre parametrii pozitivi ai momentului actual ; factorul funcțional-economic este adus la locul pe care trebuie să-l aibă în preocupările arhi- tecților și constructorilor. Dar dacă preocupările — pe o scară largă chiar — sînt incontestabile, toată lumea fiind sesizată asupra imi>ortanței a- cestui aspect, cred totuși că unele .situații se tratează cu oarecare superficialitate, iar economia e considerată într-un cadru poate încă restrîns ; unele elemente care stabilesc rentabilitatea investiției, eficiența în general, nu sînt cuprinse în totalitatea fațetelor și, mai ales, în perspectiva considerării într-un timp mai îndelungat. Anumite rezolvări ar trebui să facă obiectul unor studii mai aprofundate, cu caracter de tinuitate si încheiate de fiecare cu un experiment.Mă surprinde, de pildă, că în strucția de locuințe n-a fost acceptată și însușită, ca o metodă sigură,

Interviu realizat de 
Arh. Gh. SĂSĂRMAN

mult con- datăcon-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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în analiza din colegiu, a spus tovarășul MIHAIL "FLORESCU, ministrul industriei chimice, s-a subliniat unanim faptul că constituirea centralelor și unităților cu statut de centrală, în cei aproape doi ani de experimentare, a dat rezultatele care au fost scontate atunci cînd s-a trecut la organizarea lor, pe baza hotă- rîrilor Conferinței Naționale a Partidului. Noua organizare a permis a- propierea conducerii de producție, folosirea mai bună a cadrelor de specialiști, în general ridicarea eficienței activității productive. Cred că în condițiile creșterii importante a producției în industria chimică fără aceste măsuri ar fi existat unele dificultăți în realizarea planului.Cu privire la structura centralelor s-a apreciat că cele mai bune rezultate le-au dat centralele care sînt constituite pe profilul producției, ca și cele integrate, de la materia primă la produsele finite. Asemenea centrale, cum este cea de îngrășăminte chimice sau cea de fire și fibre chimice, au reușit să stăpînească mai bine problemele organizării și conducerii producției în unitățile subordonate. Pentru acest motiv, s-a propus să se constituie o centrală de articole tehnice pentru cauciuc, care să cuprindă uzinele de anvelope și uzinele care produc astfel de articole și un grup industrial distinct pentru prelucrarea maselor plastice, ținînd seama de importanta acestui sector. De asemenea, în legătură cu centralele sau unitățile cu statut de centrală care funcționează pe bază de integrare și teritorial, cum este Grupul industrial de petrochimie de la Borzești, s-a propus ca Rafinăria de Ia Dărmănești, care livrează materii prime pentru grupul amintit, să fie integrată, ca și Rafinăria de la Borzești de altfel. în acest grup. Noi considerăm că o atare măsură va îmbunătăți aprovizionarea cu materii prime a grupului și va ridica gradul de valorificare a produselor rezultate din rafinării. Totodată, s-a propus ca cele două combinate petrochimice din Pitești și Brazi, care sînt legate direct de minister. să funcționeze cu statut de centrală, dindu-le astfel posibilitatea să poată hotărî în multe probleme care acum sînt încă soluționate de minister.Ministrul industriei chimice a relevat că problemele legate ' de promovarea și perfecționarea cadrelor în centrale au reținut atenția multor participanți la discuții. S-a stabilit ca în cursul lunii martie colegiul ministerului să analizeze cu fiecare centrală în parte organizarea în domeniul cadrelor și a pregătirii lor pentru noile unități, modalitățile de ridicare a calificării personalului.Vorbitorul a arătat că este nevoie de mai multă inițiativă din partea consiliilor de administrație. In ce privește investițiile, centralele nu stăpînesc bine două probleme : cea 
a contractării instalațiilor și obținerea avizelor necesare pentru aprobarea Studiilor telinico-economice. în această ultimă chestiune, s-a cerut simplificarea sistemului’ ’actual-' <de/ obținere a avizelor, deoarece azi pentru același obiectiv trebuie să se revină de trei-patru ori la organele de avizare. O dată cu preluarea activității de export-import, de la 1 februarie a.c., sînt unele dificultăți, pe care noi considerăm că le vom învinge printr-o infuzie de cadre din producție, care cunosc problemele și care vor plasa mult mai bine mărfurile Ia export decit au făcut-o pînă acum numai specialiștii din comerțul exterior.în activitatea Ministerului Industriei Chimice s-a instituit sistemul de lucru după care directorii generali primesc dispoziții numai de la ministru t adjuncții ministrului sînt repartizați și răspund de anumite probleme concrete cum ar fi investițiile, exportul etc.întă nu în toate cazurile centralele au preluat în mod direct sarcinile stabilite prin statut de la unități, ceea ce face ca o serie de servicii să existe atît in centrală, cît și în întreprinderi. Din acest motiv, unii tovarăși au cerut să se examineze din nou organizarea serviciilor în întreprinderi și centrale, fiind posibilități noi de reducere a unor funcții care se dublează, prin urmare de diminuare a personalului tehnic- administrativ, trecînd personalul de specialitate în domeniile de producție. în industria chimică, unde s-a creat un institut central de cercetări, există o mai bună coordonare a activității de cercetare, dar este nevoie ca centralele și grupurile să analizeze mai atent planurile de cercetare spre 
a elimina orice paralelisme.în continuare, el a prezentat unele din observațiile făcute asupra celor trei proiecte de legi care s-au examinat în dezbaterile de la Ministerul Industriei Chimice și a înfățișat aspecte și probleme care le implică realizarea planului de producție, export și investiții pe trimestrul I și pe întregul an în această ramură. Vorbitorul s-a oprit apoi asupra unor probleme importante legate de realizarea planului pe 1971, arătînd că în trimestrul I se prevede a se realiza 25 la sută din planul anual, se vor lua măsuri pentru recuperarea unor ne- realizări înregistrate pînă în prezent, se va îmbunătăți realizarea planului de export.în cuvîntul său, tovarășul I0AN 
AVRAM ministrul industriei construcțiilor de mașini, a arătat că toți cei care au luat luni cuvîntul au susținut actuala formă de organizare a centralelor industriale în cadrul ministerului, au demonstrat că ea constituie garanția unei mai bune profilări, a unei mai bune specializări a întreprinderilor și creează premisele unui grad mai ridicat de integrare, demonstrîndu-și. astfel, viabilitatea. în cadrul discuțiilor, s-a subliniat totodată faptul că, deși a fost creat cadrul organizatoric necesar, nu toate centralele au intrat rapid în exercitarea unor atribuțiuni, că procesul de profilare și specializare din cadrul actualelor centrale trebuie continuat S-a apreciat, de asemenea, că centralele industriale și, grupurile de uzine, devenite coordonatori de balanță, trebuie să se ocupe într-o mai mare măsură de perfecționarea activității de planificare. S-a propus restrîngerea numărului de indicatori de plan și menținerea la nivel central numai a celor legați de eficiența economică și creșterea producției.în legătură cu proiectele de legi discutate s-a propus ca principiile de bază ale conducerii și organizării a- cestor organisme economice să fie cuprinse într-o singură lege, care 
să asigure o corelare deplină cu alte 

legi și acte normative. Pe marginea textelor acestor legi s-au făcut foarte multe observații și considerăm că aceste legi nu trebuie să cuprindă prevederi cu caracter de amănunt. S-a mai arătat că pentru a aplica mai bine cele prevăzute în statutul centralei industriale este necesar să se urgenteze elaborarea legilor privind planificarea economiei naționale.S-au apreciat pozitiv competențele sporite ale centralelor prin noul proiect de statut, dar s-a subliniat totodată faptul că mai sînt necesare unele îmbunătățiri, în primul rînd în legătură cu utilizarea operativă a unei părți din beneficiile peste plan pentru executarea unor lucrări productive în scopul eliminării unor locuri înguste sau crearea unor capacități de producție suplimentare.Considerăm, de asemenea, necesar, ca centralele să aibă dreptul de a lansa în fabricație, pe proprie răspundere, rezerva de plan neacoperită la un moment dat cu comenzi, așa îneît procesul de aprovizionare și producție să se desfășoare ritmic.Considerăm justificată propunerea de a acorda consiliilor de administrație dreptul de a aproba unele derogări de stagiu și de studii, precum și de a trimite peste hotare specialiști cu sarcina de a rezolva operativ probleme de „service" sau de prospectare a pieței.în cadrul dezbaterilor s-au făcut observații și cu privire la necesitatea de a descentraliza unele activități financiar-bancare, de investiții, de salarizare de la organele centrale către cele locale de sinteză economică. S-a subliniat, de asemenea,. că la nivelul întreprinderilor și al centralelor se succed în mod neorganizat foarte multe controale, care răpesc prea mult timp cadrelor de conducere și de organizare a producției. în acest sens s-a făcut propunerea ca aceste controale să se facă prin ministerul tutelar, evident, tot de către organele cărora le revine această misiune prin lege.în legătură cu lărgirea democrației s-a subliniat, ca o măsură imperios necesară, ca atunci cînd se fac promovări de cadre să aibă loc o mai largă consultare a colectivelor din care fac parte. S-a făcut, totodată, propunerea de a nu se limita numărul membrilor comitetelor de direcție, acesta urmînd a se stabili în funcție de specificul, gradul, mărimea întreprinderii, de a lărgi participarea reprezentanților salariaților in comitetele de direcție și în consiliile de administrație.Centralele industriale își vor desfășura tot mai bine activitatea pe măsura perfecționării sistemului informațional. Se cer prea multe situații, la diferite nivele, pe diferite canale, de către diferite organe de sinteză și din partea ministerului. Este absolut necesar să limităm datele cerute centralelor la acelea care pot da intr-adevăr o imagine corectă și cuprinzătoare a activității de bază a întreprinderii.în legătură cu proiectul de lege privind aprovizionarea tehnico-ma- teriâlă s-au formulat o serie de pro- puheri ’Vîiînd, in esență,'"stabilireti ’ unor norme și normative de stoc judicioase, înscrierea în proiectul de lege a obligativității, pentru coordonatorii de balanță, de a echilibra cît mai bine stocurile de materiale și materii prime pe sortimente. în legătură cu aceste stocuri, s-a conturat cerința de a le crea în mod diferențiat, în funcție de necesitățile diferitelor centrale, de ciclurile medii de fabricație.Mai sînt anumite balanțe deficitare. în cazul acestora este necesar ca centralele, ministerul. Comitetul de Stat al Planificării să ducă o politică de stabilire a priorităților. în problema subordonării compartimentelor de aprovizionare, s-a propus ca dubla subordonare să fie înțeleasă numai din punct de vedere metodologic, urmînd ca subordonarea operativă, de decizie, de intervenție să revină conducerii întreprinderii puse să răspundă pentru buna organizare a producției.în legătură cu realizarea planului pe anul 1971 s-a arătat că aceasta depinde în mod hotărîtor de respectarea riguroasă a sarcinilor de cooperare dintre uzine și dintre centrale. S-a subliniat, în această privință, că ministerul n-a reușit încă să optimizeze cooperarea interuzinală. în legătură cu activitatea de export, s-a subliniat necesitatea ca atît ministerul și centralele industriale, cît și întreprinderile să impulsioneze activitatea de contractare externă a produselor, întrucît deși sîntem în ultima decadă a lunii februarie, o bună parte din planul de export al industriei construcțiilor de mașini nu este încă acoperit cu contracte.în legătură cu activitatea de investiții s-a subliniat faptul că. actuala planificare va trebui să fie îmbunătățită, în sensul devansării punerilor în funcțiune a unor obiective din trimestrele III și IV către trimestrele II și III.Privite în ansamblu, noile reglementări legislative, expresii ale unor înalte imperative economice și so- cial-politice, oferă cadrul necesar pentru desfășurarea unei activități eficienie în vederea realizării cu succes a importantelor obiective care stau în fața industriei constructoare de mașini.Tovarășul COSTACHE TRO- 
TUȘ, director general al Centralei industriale Hunedoara, a spus : Noi considerăm, cel puțin pentru specificul nostru, >că forma de organizare de centrală, fără aparat, grefată pe una din întreprinderi — repet, in condițiile unor întreprinderi mari, este cea mai indicată. Noi sîntem în măsură să adoptăm foarte operativ hotărîri, nu ne pierdem în prea multe discuții. Ce nu am reușit noi să rezolvăm — și ne gindim să cerem în mai mare măsură sprijin — este organizarea unei activități proprii de proiectare a unui centru de cercetări mai cu seamă că dispunem de cadre. Se interpun însă unele probleme, după părerea mea, minore, care se rezolvă foarte încet, dar care, cu puțină înțelegere din partea Ministerului Muncii, ar putea fi soluționate mult mai repede.După părerea noastră, care nu este însușită în totalitate de minister, desfacerea metalului pe economia națională, cel puțin in etapa aceasta, nu poate fi realizată în condiții optime fără un organ care să se ocupe efectiv de coordonarea acestui metal. Sîntem încă deficitari, importăm încă metal și transmiterea la mai multe centrale a coordonării balanței metalului ar putea provoca multe greutăți.Referindu-se la sistemul de întocmire a balanțelor pe care-1 consi

deră oarecum rigid, vorbitorul a a- rătat că însuși sistemul indicatorilor de plan creează o încorsetare mult prea mare pentru centrale. Sigur, apar și fenomene de exagerări ; probabil că o să mai apară, deși trebuie să ne desolidarizăm categoric de aceste fenomene însă nouă ni se pare că după Conferința Națională, cînd s-a pus problema simplificării acestui sistem de indicatori, s-a petrecut fenomenul invers, sistemul s-a amplificat. Și acum dacă vrem mai putem introduce și alți indicatori, o să putem demonstra că sînt importanți, însă necesar este să lăsăm și la competența centralelor unii din acești indicatori. în tot cazul, numărul indicatorilor trebuie substanțial revizuit și reduși, menținînd pe acei care stabilesc proporție și dinamică de dezvoltare a economiei. După cum va trebui revăzută întreaga concepție de avizare a unor documentații care este mult prea greoaie, durează luni de zile și stînjenește bunul mers al activității. Aș propune să ne gindim și în ce măsură mai este oportună menținerea arbitrajelor departamentale. Mi se pare că actuala formă de organizare — transmiterea la întreprinderi, la centrale a unor responsabilități suplimentare trebuie să ne conducă și la concluzia că forma actuală de organizare a arbitrajului este perimată. In ultimă instanță, se dau de multe ori hotărîri care pur și simplu nu concordă cu interesul general.în continuare, vorbitorul a cerut ca 
o serie de sarcini și drepturi ale centralei să fie mai clar, mai explicit formulate, așa încit să nu mai fie necesare reglementări paralele prin hotărîri și norme explicative.Referindu-se la repartizarea beneficiilor peste plan, vorbitorul a opinat că este bine ca cele care se dau la bugetul local să fie utilizate în localitățile în care își desfășoară activitatea unitățile care au contribuit la obținerea lor. Trebuie să introducem anumite reguli și în aducerea la același nivel de comportare și de răspundere a tuturor unităților din economie. Cîndva a fost creat un sistem preferențial pentru activitatea în transporturile feroviare. Probabil că la acea etapă a fost foarte util acest lucru și a contribuit în mare măsură la îmbunătățirea activității feroviare, dar in momentul de față nu se mai poate concepe ca unitățile feroviare să lucreze fără un angajament ferm față de unitățile economice, fără nici o obligație, cu greutățile foarte mari pe care ni le provoacă. Eu nu spun că noi nu le provocăm tovarășilor de la transporturi greutăți, dar trecerea la contractul de colaborare, de prestare, se pare că este absolut necesar. Acest contract prevede obligații și pentru beneficiarul de prestații, dar și pentru prestator.în continuare, vorbitorul s-a referit la organizarea conducerii unităților economice și a arătat că există unele probleme specifice combinatelor,. unităților foarte mari. La consfătuirea precedentă care a avut loc la? Comitetul Central — a spus vorbitorul — noi am ridicat, această problemă și am propus să se analizeze posibilitatea ca în anumite sectoare să înființăm organe de conducere colectivă, renunțind eventual la comitetul de direcție pe combinat. Ni s-a părut nouă că este bine ca o parte din preocupări și în special o parte din competențe să le transmitem și mai jos, să nu le ținem la nivelul conducerii întreprinderilor ca pînă în prezent. Fără aceasta vom supraîncărca exagerat conducerile acestor întreprinderi, care devin de fapt și' conduceri de centrale. Vorbitorul și-a susținut argumentarea cu o serie de exemple de la marile combinate Hunedoara, Reșița, Galați.In încheiere, vorbitorul s-a referit la proiectul de lege privind aprovizionarea tehnico-materială, propu- nînd să se stipuleze în mod expres, concret, sarcinile și răspunderile Departamentului aprovizionării tehnice materiale, care în prezent se ocupă mai mult de probleme generale, de îndrumare și coordonare. S-a opinat de asemenea că definitivarea acestei legi să se facă odată cu legea privind planificarea economiei naționale.Expunînd concluziile ședinței de lucru care a avut loc la minister, tovarășul ION CRĂCIUN, minis- trul Industriei ușoare, a subliniat necesitatea ca cele trei proiecte de legi să conțină prevederi care să poată fi adaptate la condițiile concrete de muncă din unitățile ce aparțin a- cestei ramuri a industriei. Astfel, ținindu-se seama de specificul producției din industria ușoară, s-au făcut mai multe propuneri care vizează, în principal, îmbunătățirea aprovizionării țehni.co-materiale, livrarea în timp util a mărfurilor destinate beneficiarilor interni și externi, asigurarea unei depozitări corespunzătoare a materiilor prime.Menționînd că unitățile Ministerului Industriei Ușoare au un volum relativ mare de produse prevăzute pentru export, vorbitorul a propus ca unitățile producătoare să aibă posibilitatea decalării unor termene de livrare la intern.Intervenind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că, ministerul trebuie să stabilească contractele, in țară și in străinătate, corespunzător capacităților sale de producție, și ca atare, să-și respecte obligațiile, în termen, atît față de piața internă, cît și față de cea externă.Ministrul industriei ușoare s-a referit, apoi, la experiența întreprinderilor. combinatelor și centralelor din industria ușoară. El a apreciat că organizarea unităților de industrie ușoară în combinate și centrale a făcut posibilă conducerea nemijlocită a producției — cu toate avantajele ce decurg din aceasta în sporirea volumului de mărfuri și ridicarea parametrilor calitativi, în creșterea economicității producției și in satisfacerea mai bună a necesităților consumatorilor. Totodată, au fost scoase în evidență o seamă de neajunsuri de a căror soluționare, depinde perfecționarea în continuare a muncii. Practica de pînă acum în industria ușoară a dovedit că la gruparea întreprinderilor în combinate industriale trebuie să primeze criteriul profilului tehnologic și de integrare asupra celui teritorial.O altă problemă ridicată a fost și aceea a extinderii atribuțiilor și a răspunderii unităților din centralele și combinatele de industrie ușoară, arătîndu-se că aceasta se impune cu atît mai mult cu cît, în prezent, unele întreprinderi lasă in seama combinatelor tutelare întreaga responsabilitate privind activitatea lor.

în legătură cu realizarea planului de producție, și îndeosebi de export, s-au semnalat o serie de defecțiuni în modul de cooperare dintre unități și combinate, făcîndu-se, in același timp, remarca că sînt prea multe unități cu statut de centrală în cadrul Ministerului Industriei Ușoare.In ceea ce privește calitatea unor materii prime și a unor semifabricate, s-a relevat necesitatea ca, împreună cu Ministerul Industriei Chi-. mice, să se traducă în viață planurile de măsuri stabilite și, dacă e nevoie, să fie luate și alte măsuri, pentru ca celofibra, melana și viscoza să fie îmbunătățite.Vorbitorul s-a referit în continuare la caracterul specific pe care il are indicatorul' „numărul mediu scriptic de salariați" în industria ușoară. în această ramură trebuie să se țină seama de numărul mare al celor care lipsesc din diferite cauze obiective și în consecință combinatele ar trebui să aibă latitudinea de a angaja forță de muncă suplimentară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, intervenind din nou, subliniază însemnătatea productivității muncii, a raportului rațional, just, care trebuie să existe intre numărul de angajați și volumul producției și relevă că orice sporire a numărului de salariați trebuie să fie în directă corelare cu creșterea fizică și valorică a producției, respectîndu-se, totodată, indicatorii privind productivitatea muncii și ceilalți indicatori de plan.Ministrul Ion Crăciun a informat, de asemenea, că în discuțiile din colegiu s-a cerut ca ministerul să ia măsuri pentru soluționarea unor probleme legate de munca de duminică, de creșterea capacităților în creșe și cămine, ținînd seama că în industria ușoară lucrează un mare număr de femei.în încheiere, vorbitorul a exprimat hotărirea colectivelor din această ramură industrială de a îndeplini cu succes sarcinile importante ce le revin în acest an. de a crea un volum mare de mărfuri cu calități superioare, contribuind astfel la înfăptuirea obiectivului fundamental al politicii partidului — ridicarea necontenită a nivelului de trai al. poporului.Tovarășul LUCA EUGEN, directorul general al centralei industrializării cărnii, după ce a arătat sarcinile principale ale noii centrale, care grupează 40 de întreprinderi județene și 20 de subunități cu gestiune economică internă, a spus: Doresc să relev că în urma vizitei pe care dumneavoastră ați făcut-o, tovarășe Ceaușescu, în trei unități ale centralei noastre, a recomandărilor pe care ni le-ați dat, ne-am schimbat stilul și metoda de muncă, concepția privind mai buna folosire a tuturor rezervelor existente în acest sector.în anul 1971 și în toți anii acestui cincinal vom depune eforturi pentru a asigura o mai bună aprovizionare a populației cu produse de o diversitate mult mai largă. Pentru îndeplinirea safcinilor noastre trebilie 'ăă ' pri'mim ■ în ■ mbd’ < nemijlocit ■ sprijinul '■ unbr centrale -industriale care eon-- cură la producerea unor materiale pe care acum le importăm și totodată să colaborăm mai îndeaproape cu centralele industriale care produc utilaje pentru industria alimentară.Din însărcinarea consiliului de administrație al centralei, a spus în continuare vorbitorul, am făcut, în cadrul discuțiilor, cîteva propuneri privind îmbunătățirea unor prevederi ale proiectelor de lege pe care le discutăm. Doresc să mă refer și aici la cîteva din aceste propuneri, în proiectul de statut al centralei este prevăzut ca numirea conducerilor întreprinderilor să se facă de către centrală cu acordul ministrului, întrucît biroul executiv este cel mai autorizat să aprecieze munca celor cave vor fi promovați în funcție de conducere, noi propunem ca numirile să nu mai fie avizate de ministru sau șeful departamentului, ci numai a- probate de biroul executiv al centralei. De asemenea, dat fiind unele greutăți inerente in sectorul de industrializare a cărnii, noi am propus să ni se acorde posibilitatea, ca în funcție de măsurile operative pe care le luăm pe teritoriu, să modificăm planul pînă la 2 la sută trimestrial, fără sa afectăm realizarea planului anual. Această măsură a fost discutată pe larg, pentru că ridică multe probleme legate de stabilitatea planului. Noi o susținem totuși, pentru că, în rezolvarea operativă a unor sarcini, a unor anumite conjuncturi, lucrătorii din sectorul de industrializare a cărnii trebuie să aibă posibilitatea mai maleabilă de a acționa în concordanță cu necesitățile.Am mai propus ca din beneficii o parte mai mare să fie îndreptată pentru investiții necentralizate, pentru completarea sau dotarea întreprinderilor noastre, pentru mărirea capacităților de producție.Apreciem — a spus în încheiere vorbitorul — că forma organizatorică nouă a centralelor pe profil este cea mai corespunzătoare, pentru că ea poate pune în evidență specializarea cadrelor noastre, modul cum sînt folosite capacitățile de producție, forța de muncă, poate duce la eliminarea unor cauze subiective care generează unele greutăți în activitatea economică a întreprinderilor.Doresc să subliniez importanța celor trei proiecte de legi supuse dezbaterii și să asigur conducerea de partid și de stat, că lucrătorii din centrala noastră și din întreprinderile județene nu vor precupeți nici un efort în realizarea și depășirea sarcinilor ce le revin.Prezentînd principalele propuneri ale participanț.ilor la dezbaterea proiectului de lege în cadrul colegiului ministerului, tovarășul TRAIAN 
ISPAS, ministrul industriei materialelor de construcții, a subliniat necesitatea ca noile reglementări să prevadă mai pe larg atribuțiile ce revin organelor de conducere din unități pentru aducerea la îndeplinire a indicațiilor recente date de conducerea de partid și de stat referitoare la activitatea de comerț exterior, precum și la selecționarea, pregătirea și promovarea cadrelor.în ce privește realizarea investițiilor productive de mare urgență, destinate modernizării instalațiilor, îmbunătățirii tehnologiei existente și a condițiilor de lucru, vorbitorul a propus ca. în afara procentului calculat asupra beneficiilor planificate înscris în noua reglementare, să se prevadă și o cotă din beneficiile peste plan care să fie folosite în a- celași scop, urmărindu-se, prin a- ceasta, cointeresarea la depășirea planului de beneficii. Finanțarea acestor 

investiții să se facă numai pe baza aprobării date de consiliul de administrație al centralei, fără alte formalități, dat fiind caracterul de urgență al acestor investiții. Din practica curentă rezultă că în unele cazuri formalitățile de aprobare-finan- țare durează atît de mult îneît se pierde caracterul de urgență indicat în mod expres de lege.Vorbitorul a făcut o serie de alte propuneri : să se majoreze cuantumul fondului de rezervă ; pe lîngă utilizările prevăzute în proiect, din fondul de rezervă să se poată acorda în cursul anului premii pentru acțiuni și realizări deosebite ale salariaților întreprinderilor, in scopul de a stimula realizarea într-un termen foarte scurt a acestor acțiuni, care ajută în general desfășurarea corespunzătoare a procesului de producție ; să nu fie limitată în statut constituirea rezervei de plan la fondul de salarii ; să se dea competență centralelor ca, în funcție de comenzi și în cadrul grupelor de produse, să nominalizeze sortimentele potrivit cererilor beneficiarilor ; aceasta este, de altfel, și în spiritul legii contractelor care definește contractul economic ca instrument de planificare.în legătură cu proiectul de lege privind aprovizionarea tehnico-materială a economiei naționale, vorbitorul a formulat, între altele, propunerea ca prioritățile în aprovizionare să fie stabilite la elaborarea balanțelor, urmind ca, pe parcursul anului, competența Comitetului de Stat al Planificării și Departamentului aprovizionării tehnico-materiale să acționeze numai asupra rezervei de plan. Se consideră necesară eliminarea acelei prevederi din proiectul de lege potrivit căreia întreprinderile teritoriale de aprovizionare ar urma să aibă dreptul de control asupra activității de aprovizionare și desfacere a tuturor întreprinderilor și unităților economic^ din raza lor de activitate, deoarece ea contravine compe-' tențelor largi ce se acordă centralelor industriale în acest domeniu ; contractele între unitățile furnizoare și cele de transport să fie încheiate în conformitate cu prevederile graficelor de livrare a produselor către beneficiari.în cuvîntul său, tovarășul FLO
RIAN DĂNĂLACHE, ministruI transporturilor, a subliniat că, în decursul dezbaterilor celor trei proiecte de legi, toți vorbitorii au dat o înaltă apreciere grijii manifestate de partidul nostru, de conducerea sa, pentru rezolvarea diferitelor probleme pe care le ridică activitatea economică. Din multitudinea de aprecieri și propuneri, vorbitorul a menționat cîteva mai importante. Astfel, s-a propus a se contopi proiectele de legi cu privire la conducerea unităților economice și cel referitor la statutul centralei industriale, pentru a se evita apariția unor paralelisme și suprapuneri existente în cuprinsul acestor acte; normative. . De asemenea,, s-a propus ca centrala industrială să poată contribui cu o .cptă, de cel puțin 4la sută din beneficiile planificate pentru executarea de investiții necentralizate, pentru lucrări de reparații, mecanizarea unor stații, a unor locuri de descărcare-în- cărcare etc.S-a arătat, totodată, că. în proiectul legii privind aprovizionarea tehnico-materială, ar trebui să se introducă mențiunea că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, în a- fara asistenței tehnice, pentru unele prelucrări tehnologice, are obligația de a asigura beneficiarilor documentație tehnică pentru execuția de subansamble nestandardizate, SDV- uri și piese de schimb pentru a nu mai pune în situație ministerele, direcțiile tehnice ca, fiecare la rîndul său, să-și întocmească o documentație care există deja la unitatea constructoare de mașini.în discuțiile purtate în colegiu ' s-a insistat în mod deosebit asupra lipsei unor legături de cooperare mal strînse între centralele din cadrul ministerului, fapt care a dus la diminuarea capacităților de transport, la nesatisfacerea, în cele mai bune condiții, a cerințelor economiei. în continuare, vorbitorul a arătat că, deși cu actualele nave și instalații portuare, navigația fluvială ar putea prelua încă cel puțin 2—2,5 milioane tone mărfuri, practic nu se poate realiza acest lucru din cauza tarifelor necorespunzătoare existente in prezent. De aceea, s-a propus să se revadă urgent aceste tarife pentru a se folosi mai rațional toate mijloacele de transport. Același lucru este valabil și pentru transporturile auto, în același timp, s-a desprins că se poate degreva calea ferată cu 15—20 de milioane de tone, care pot fi preluate de celelalte mijloace de transport, fără investiții în plus și, la rîndul său, calea ferată va putea efectua un volum mai mare de transport pe distanțe lungi. Vor trebui reexaminați unii indicatori din planul de stat in sensul de a se menține în plan indicatorul tone-expediate, renunțîndu-se la tone-kilometri.în continuare, vorbitorul a subliniat : Prin folosirea tehnologiilor moderne de transport — in special prin extinderea sistemului de transport paletlzat, containerizat, domeniu în care sîntem rămași în urmă față de alte țări — prin organizarea mai bună a activității de transport, prin mecanizarea operațiunilor și concentrarea traficului într-un număr mai restrîns de stații se poate accelera circulația mărfurilor.Răspunzînd unor critici adresate sectorului de transporturi pe care le consideră justificate, vorbitorul a susținut necesitatea revederii sistemului de penalizare a unor unități economice pentru nedescărcarea la timp a vagoanelor, dar, în același timp, a cerut să se ințeleagă necesitatea ca mijloacele de transport să fie folosite din plin, să se evite imobilizarea acestora.O atenție deosebită — a spus vorbitorul — s-a acordat disciplinei care este încă nesatisfăcătoare, în diferite sectoare Numeroase abateri de la disciplină provin și din faptul că nu s-a desfășurat in mod corespunzător pregătirea, instruirea și promovarea personalului, nu s-a organizat un sistem eficient de control. S-a apreciat negativ faptul că unele organe administrative la nivel de minister și chiar centrale au folosit mai mult metoda sancțiunilor administrative și mai puțin celelalte metode, solicitin- du-se mai puțin ajutorul organelor de partid, sindicat, U.T.C.Vorbitorul a adus la cunoștință că toți participant» la consfătuirea de la Ministerul Transporturilor și-au exprimat convingerea că actele normative supus* dezbaterii îi vor ajuta 

și mai mult în activitatea lor. Tot

odată, s-au angajat să îndeplinească și să depășească prevederile planului de stat pe anul 1971, să elimine o serie de deficiențe din activitatea lor, să satisfacă in mai bune condiții cerințele economiei față de sectorul de transporturi.La începutul cuvintului său, tovarășul ALEXANDRU 
NECULA, directorul general al centralei de mașini și materiale electrotehnice, a spus, intre altele :Un aspect deosebit de important în perioada care a trecut cit și în proiectele de legi supuse dezbaterii noastre, in cadrul acestei consfătuiri, îl constituie aplicarea principiului muncii și conducerii colective, democratizarea conducerii, participarea unui cerc larg de oameni ai muncii, de specialiști, la dezbaterea problemelor și adoptarea măsurilor pentru buna desfășurare a activității, atît în cadrul comitetelor de direcție cit și al consiliilor de administrație.Informez consfătuirea că am utilizat, în perioada care a trecut, metoda de a ține ședințele consiliului de administrație pe rînd la Una din uzinele componente ale centralei. A- ceasta ne-a permis, pe de o parte, cunoașterea de către toți membrii consiliului de administrație a problemelor care frămintă fiecare uzină, iar pe de altă parte, ne-a dat posibilitatea de a acționa, în deplină cunoștință de cauză, în stabilirea măsurilor care sînt necesare pentru rezolvarea sarcinilor noastre.în contextul măsurilor adoptate de conducerea de partid, a spus apoi vorbitorul, prezenta consfătuire ne permite să ne orientăm mai bine activitatea, să ne delimităm mai bine atribuțiile, competențele și răspunderile care ne revin pentru realizarea tuturor sarcinilor încredințate.Ca participant activ la dezvoltarea economiei naționale, centrala noastră industrială, cuprinzînd 11 întreprinderi care asigură fabricația de mașini și materiale electrotehnice, ridică și unele probleme legate de necesitatea lărgirii mai pronunțate a competențelor și răspunderilor.Considerăm că ar trebui să fie definitivat și statutul — cadru al întreprinderilor. pe baza căruia să se elaboreze statutele adaptate la specificul activității fiecărei întreprinderi.Așa cum s-a mai amintit, aș vrea să propunem și noi ca centralelor industriale să le fie transmise un număr redus de indicatori sintetici care să exprime eficiența activității lor.în cadrul consiliului nostru de administrație au fost apreciate pozitiv prevederile proiectului de lege care se referă la aprobarea structurii organizatorice și adaptarea acesteia în funcție de necesități. Considerăm, de aceea, că, pornind de aici, ar trebui să ne gîndim și la problemele legate de acordarea salariilor, după criterii stabilite în funcție de necesitățile fiecărei etape de plan. Totodată, socotim necesară includerea în statut a unei prevederi potrivit căreia centrala industrială să poată aproba, cu avizul uniunii sindicatelor pe ramură, efectuarea’'de bre' suplimentare,- în limita normelor stabilite de Codul muncii. Vorbitorul s-a referit apoi la problemele legate de pregătirea cadrelor, subliniind necesitatea sporirii atribuțiilor centralei și în acest domeniu, în sensul creării posibilității ca acestea să poată aproba programele analitice, metodologia și organizarea nemijlocită a cursurilor de calificare în cadrul fondurilor alocate, fără alte aprobări. De asemenea, el a subliniat necesitatea de a se acorda centralelor dreptul aprobării derogărilor de stagiu pentru cadrele cu pregătire excepțională.Vorbitorul s-a referit apoi la necesitatea respectării prevederilor privind cointeresarea materială a celor ce participă la realizarea și depășirea sarcinilor planului de export.în legătură cu fondurile constituite la dispoziția centralei, vorbitorul a propus să se stabilească și limita inferioară a acestora și anume fondul de rezervă să fie între 1,5 și 3 la sută, iar fondul pentru investiții necentralizate între 2,5 și 4 la sută.Aș dori să subliniez în încheiere că întreg consiliul de administrație al centralei noastre apreciază în mod deosebit preocuparea neobosită a conducerii partidului nostru, a dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, pentru transpunerea în fapt a măsurilor stabilite la Conferința Națională și la cel de-al X-lea Congres al partidului. Ne angajăm, în numele celor peste 25 000 de salariați din cadrul centralei noastre, să nu precupețim nici un efort pentru a realiza sarcinile ce ne stau în față pentru dezvoltarea într-un ritm cît mai susținut a activității economice.Tovarășul COHN IULIAN, dlrc°: tor general al Grupului industrial de foraj-extraeție din Moinești, a reliefat în cuvîntul său că in perioada de un an și jumătate care a trecut de la organizarea grupului s-a cîștigat experiența necesară pentru a putea trage unele concluzii asupra organizării și activității noilor organisme economice. De la început, grupul industrial a fost conceput ca o întreprindere mare, puternică, integrată și nu ca o direcție generală mai mică. S-au preluat de la unități — în afara unor competențe de la fosta direcție generală din minister — activitățile de planificare și organizare a producției, activitatea geologică, de investiții, de aprovizionare și financiară. Consiliul de administrație a căutat să delimiteze cît mai bine sarcinile între grup și unitățile subordonate.Vorbitorul a relevat că există posibilități importante de a îmbunătăți structura organizatorică a centralelor și grupurilor, de a le mări competențele și răspunderile. Deși cu ocazia organizării grupului, prin reducerea numărului de compartimente la unitățile subordonate, s-a redus simțitor numărul posturilor administrative — numai numărul posturilor de șefi s-a diminuat cu 60 —, aparatul funcționăresc poate fi încă micșorat în continuare. Aceasta însă necesită centralizarea, spre exemplu, a activității contabile la nivelul grupului. Nu putem face acest lucru din cauză că sîntem îngrădiți de proporția pe care trebuie să o respectăm între numărul cadrelor de la grup și din unități. Consider de aceea — a apreciat vorbitorul — că numărul de salariați in grup sau în centrală să nu fie stabilit prin hotărîri, ci să fie stabilit de ministere, așa cum am văzut că s-a procedat pentru ultimele centrale create în ramura construcției de mașini.în aceeași ordine de idei, noi am considerat că în anumite unități subordonate nu sînt necesare anumite funcții tehnice de birou. Avem ne

voie de oameni care să nu stea în birou, ci care să se deplaseze operativ în sectoarele productive, situate pe o suprafață foarte mare, așa cum e specificul industriei petroliere. în acest sens, cred că grupul ar trebui să aibă posibilitatea a numi 3—4 specialiști în fiecare întreprindere, care să poată controla și lua hotă- riri direct la locurile de muncă.Referindu-se la proiectul Legii a- provizionării tehnico-materiale, vorbitorul a subliniat necesitatea elaborării mai din vreme a balanțelor materiale, cel puțin cu un an înainte de încheierea contractelor economice, in așa fel ca în momentul cînd se precizează sarcinile de plan, să se cunoască baza materială existentă. în momentul de față, relațiile dintre producători și furnizori se stabilesc uneori după ce s-a aprobat planul de producție și, cîteodată, chiar după ce a început anul de plan. Trebuie ca prin lege să se specifice obligativitatea coordonatorilor de balanță de a lua legătură cu toți furnizorii și de a lămuri problemele cu mult înainte de încheierea contractelor, pe de o parte, pentru ca cel care produc să intervină în privința utilizării capacităților de producție, iar pe de alta, pentru ca cei care vor afla că nu li se vor asigura anumite cantități de materii prime și materiale să aibă timp să ia măsurile de rigoare. Pornind de la experiența unităților de aprovizionare, bine organizate, existente în industria petrolului, vorbitorul a propus ca ele să fie menținute, iar proiectul de lege să prevadă acest lucru.In cuvîntul său, tovarășul GHEOR- 
GHE CONSTANTINESCU, dl* reclorul general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Pitești, a menționat că alcătuirea unităților cu statut de centrală în industria lemnului și-a dovedit pe deplin eficacitatea prin rezultatele pozitive obținute în producție în anul care a trecut.Referindu-se la noua formă de organizare, vorbitorul a arătat că inițial în structura organizatorică a combinatului exista un aparat distinct pentru conducerea secțiilor de producție, care se aflau pe platforma industrială unde își avea sediul combinatul — respectiv unitatea cu statut de centrală. Experiența a dovedit că aceasta era o verigă intermediară între conducerea combinatului și a secțiilor de producție care provoca întîrzieri și deficiențe in luarea deciziilor și îndrumarea directă a producției ; ca urmare, consiliul de administrație a hotărit desființarea acestui aparat și preluarea atribuțiilor sale de către personalul tehnic și economic al combinatului. Rezultatele ulterioare au demonstrat justețea și eficacitatea acestei măsuri, ea fiind preluată și de alte u- nități cu statut de centrală din industria lemnului.Vorbitorul a propus ca prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniștri referitoare la transportul zilnic sau săptăminal al muncitorilor din șantierele deconstruct» 'Să fie aplicate și muncitorilor din exploatările forestiere, ținînd seama de faptul că aceștia lucrează în condiții similare cu constructorii. Această măsură ar contribui la permanentizarea forței de muncă, la o mai bună utilizare a timpului de lucru și, concomitent, la crearea unor condiții sociale mai bune pentru lucrătorii din exploatările forestiere.în continuare, vorbitorul a a- rătat că actuala formă de organizare a unităților cu statut de centrală din industria lemnului, care și-a dovedit eficiența, cuprinde activitatea de exploatare a masei lemnoase și de prelucrare a acesteia pînă la obținerea produsului finit, lipsindu-i însă sectorul silvic. Datorită faptului că activitatea din silvicultură este organizată în alte unități, se creează un sistem greoi de relații între unitățile silvice, respectiv furnizorul d» materie primă, și cele de exploatare, care implică numeroase formalități în ceea ce privește operațiunile de inventariere, predare, verificare etc., care solicită mult personal, irosire de timp de muncă în dauna producției.Vorbitorul a arătat că la ședința de la Ministerul Industriei Lemnului, în unanimitate, participant» la discuții au subliniat necesitatea menținerii în exploatările forestiere a stocurilor tehnice de produse în diversele faze, ca o condiție pentru o producție ritmică și livrarea de sortimente care să corespundă prevederilor din standarde.în legătură cu proiectele de legi supuse dezbaterii, el a propus ca din beneficiile realizate peste plan o a- numită cotă să fie pusă la dispoziția centralelor industriale și acestea să o poată utiliza pentru construcția de locuințe destinate muncitorilor. La proiectul de statut el a propus ca a- probarea clasificării pe grade a unităților din subordinea centralelor să fie trecută în competența consiliului de administrație al unităților cu statut de centrală.Referindu-se în general la actele normative, care au fost aprobate de către forurile competente, el a făcut propunerea să nu mai intervină alte organisme cu instrucțiuni, normativ# și diverse adăugiri, prin care se limitează inițiativa în domeniul aplicării prevederilor legiiîn cuvîntul său, tovarășul |VJATFI 

GHIGIU, ministrul construcțiilor industriale, s-a oprit asupra citorva probleme specifice sectorului de construcții, cum sînt realizarea planului de investiții și construcții, punerea în funcțiune a obiectivelor înscrise în plan și asigurarea proiectelor necesare pentru realizarea planului pe anul 1971. Din analiza făcută, a spus vorbitorul, rezultă că ministerul își va realiza planul trimestrial și anual. Este necesar să eșalonăm mai judicios obiectivele pe care le vom pune în funcțiune, in sensul devansării u- nora, întrucît, pe trimestrul întîi sînt prevăzute 42 de capacități iar pe trimestrul IV — 158. Deși aceasta implică o devansare în realizarea și livrarea unor utilaje, noi considerăm că sînt condiții pentru asigurarea intrării în funcțiune a acestor obiective.O problemă deosebită și foarte mult dezbătută — a spus în continuare vorbitorul — este problema a- sigurării proiectelor de execuție în acest an. Aș avea rugămintea ca tovarășii conducători de centrale in-i dustriale și ministere să înțeleagă această problemă și să ne ajute in realizarea sarcinilor comune pe anul 1971. Vorbitorul s-a referit a- 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Il-a) poi la cerințele izvorîte din indicațiile date de conducerea de partid în legătură cu asigurarea proiectelor pentru, anul 1972 — avind în vedere că acum lucrăm la planul de aprovizionare pentru anul viitor.Avind în vedere faptul că la punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții contribuie în egală măsură atît constructorul, cît și beneficiarul, în ședința de colegiu s-a făcut propunerea ca atit beneficiarul, cît și constructorul să poarte răspunderea realizării planului de construcții și de puneri în funcțiune, în cazul nerealizării acestei sarcini importante s-a făcut propunerea să fie penalizate deopotrivă ațît conducerea u- nităților de construcții cît și a unităților beneficiare.Ministrul construcțiilor industriale s-a referit apoi la problema pieselor de schimb arătînd că ea nu este rezolvată în mod satisfăcător. El a făcut propunerea ca producătorii de mașini și utilaje, autocamioane, basculante, să execute piesele de schimb, pe stoc și să le livreze beneficiarilor la cerere. în acest fel, se va evita situația din prezent, cînd unele repere se stochează la diverși beneficiari, iar altele lipsesc aproape complet.Aș dori să ridic problema stabilității cadrelor în sectorul de construcții — a spus apoi vorbitorul. Este o problemă dificilă, dacă avem în vedere că 82 la sută din totalul muncitorilor care lucrează în sectorul de construcții au o vechime neîntreruptă în aceeași unitate mai mică de 5 ani.în legătură cu recrutarea tinerilor pentru facultățile de construcții, vorbitorul a arătat că în ultimii 3—4 ani, la aceste facultăți s-a prezentat cel mai mic procent de candidați, față de toate celelalte facultăți tehnice, iar studenții au fost admiși cu medii mai mici decît la alte facultăți. Aceste aspecte — a spus el — arată o lipsă de atracție către meseria de constructor, care presupune condiții de viață și de muncă mai grele, eforturi fizice sporite, deplasarea permanentă de lă un șantier la altul, lucru departe de familie. Noi am hotărît să întocmim un studiu pentru asigurarea stabilității cadrelor in sectorul de construcții.în încheiere, referindu-se la organizarea sectorului de construcții al Ministerului Construcțiilor Industriale, vorbitorul și-a exprimat părerea că trecerea la forma de centrală, respectiv trust de construcții, va duce la o organizare teritorială mai judicioasă a unităților de construcții, la înlăturarea unor neajunsuri în ce privește problema fluctuației cadrelor. la îmbunătățirea generală a activității.Directorul general al Combinatului de mătase București, tovarășul 
DINIȘ PAVEL, s-a referit la citeva probleme organizatorice legate de activitatea combinatului, de criteriile care au fost avute în vedere la înființarea acestui combinat, al profilului tehnologic specializat și ai teritorialității. De la început, avantajele criteriului specializării tehnologice s-au reflectat într-o structură organizatorică cu funcții de conducere și compartimente unice, fără paralelisme. în acest fel, s-au putut concentra eforturile spre rezolvarea din mers a problemelor de conducere și organizare, relațiile s-au desfășurat mai simplu, mai operativ. S-a putut asigura o mai bună asistență tehnică unităților productive, prin specialiști de profil corespunzător. Cooperarea tehnologică și de producție a înlesnit acțiuni operative, eficiente, o anumită mobilitate în programarea producției, în aprovizionare și desfacere. Totuși, vorbitorul a semnalat și o centralizare excesivă a competențelor și atribuțiilor de la fabrici la combinat care a dus la diminuarea răspunderii și spiritului de inițiativă al conducerilor fabricilor îh adoptarea cu operativitate a unor măsuri în probleme locale specifice fiecăruia, s-a resimțit o neglijare a preocupărilor pentru eficiența economică, pentru problemele de perspectivă. Evident, toate aceste probleme revin în primul rind combinatului, dar ciclul procesului lor de realizare nu se poate desfășura în întregime la combinat. Locul declanșării celor mai multe activități este fabrica, ea este de fapt beneficiarul măsurilor adoptate. Trecerea unor numeroase competențe la combinat a dus însă și la creșterea volumului lucrărilor de birou. După ce a relevat unele căi pe care se pot soluționa în bună parte problemele expuse, vorbitorul a propus să se renunțe la criteriul teritorial, care a făcut ca structura multor combinate să fie eterogenă. S-a constituit astfel un număr prea mare de combinate, fapt care îngreunează munca de sinteză, de conducere și organizare în minister, generează un volum imens de lucrări, de acțiuni de corelare între direcții, servicii și specialiști. Sint complicații nu numai în domeniul urmăririi statistice, dar se amplifică și volumul lucrărilor de planificare.Ca membru al colegiului, a spus vorbitorul, nu de puține ori am fost martor la situații în care conducători de combinate cu profil eterogen au trebuit să se adreseze nu într-un singur loc, ci la diverse servicii sau la responsabili de specialitate pentru rezolvarea problemelor pe care le aveau, pentru obținerea corelărilor sau avizelor care le erau necesare. Corespunzător numărului mare de combinate a crescut și numărul litigiilor pe care ministerul trebuie să le arbitreze. Pentru a asigura soluționarea lor, a crescut numărul consultărilor, al personalului care se ocupă cu aceste probleme. Este dificil să fie convocați toți factorii răspunzători și din această cauză operativitatea soluționărilor suferă. în concluzie, consider că pentru ca Ministerul Industriei Ușoare, care are sarcini mari în acest cincinal și un profil extrem de complex, să poată lucra operativ, competent și cu eficiență, trebuie să-și simplifice organizarea, reducînd numărul organismelor subordonate. Aceasta se poate obține prin organizarea de unități economice cu statut de centrală pe criteriul specializării tehnologice.Tovarășul SOOS MANEA 
CAROL, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., a arătat că, în cadrul ansamblului de măsuri a- doptat de Conferința Națională a partidului privind perfecționarea organizării și1 conducerii economiei naționale, In județ au fost înființate 

două centrale și șapte combinate industriale. Comitetul județean de partid, biroul său, comisia economică au acordat atenție mărită acestor noi organisme economice, au inițiat și au pus în practică, împreună cu Consiliul Economic, cu ministerele, măsuri menite să consolideze aceste unități în exercitarea atribuțiilor ce le revin.După ce s-a oprit asupra cîtorva dificultăți pe care le-a întîmpinat Combinatul textil din Cluj din cauza profilului eterogen al producției, vorbitorul a spus că în gruparea întreprinderilor în centrale trebuie să primeze criteriul integrării, al unității de tehnologie. Au fost prezentate, apoi, cîteva din problemele de organizare care s-au ridicat la Combinatul de pielărie și încălțăminte din Cluj și modul în care au fost ele rezolvate, precum și unele propuneri concrete pentru îmbunătățirea activității viitoare a centralelor și unităților cu statut de centrală. în combinatul de piele și încălțăminte există două unități ctt specific deosebit și anume de blănărie și de mănuși. Noi considerăm Că activitatea acestora nu poate fi coordonată și îndrumată în mod eficient din partea unității mamă din lipsa unui personal tehnic de specialitate din aparatul de conducere și urmărire a combinatului. Propunem ca în perspectivă unitățile de la Tg. Mureș și Orăștie să nu mai facă parte din Combinatul de pielărie și încălțăminte din Cluj. Considerăm că prin concentrarea activității de blănărie și mănuși într-un singur combinat s-ar valorifica mai bine materia primă din țară și .import și ar fi cuprinse mai corespunzător problemele tehnice și de desfacere la intern și la export. Subliniez încă o dată ideea că viabilitatea combinatelor depinde de omogenitatea producției, care asigură o largă specializare și oferă condiții optime de cooperare între unități.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la unele aspecte legate de adaptarea rapidă a producției la piața internă și externă și la necesitatea dezvoltării în cadrul combinatelor de încălțăminte a producției de calapoade, accesorii metalice și poate chiar unele chimicale. Au fost prezentate apoi unele propuneri privitoare la activitatea de aprovizionare și desfacere. Cred că dirijarea acestor compartimente prin mecanisme ale ministerelor nu reușește să rezolve operativ situațiile din combinate. Pentru a îmbunătăți activitatea de aprovizionare și pentru rezolvarea nemijlocită a acestor probleme la nivelul combinatelor, concomitent cu asigurarea balanței la nivelul sub- ramurilor, propun studierea înființării unor unități intercombinăte pentru aprovizionare.Rezolvarea problemelor multiple pe care le ridică activitatea combinatelor necesită dese intervenții la ministerele și organele centrale. Circuitul pentru rezolvarea problemelor este greoi și anevoios, din această cauză implică dese deplasări la minister și intervenții repetate la mai multe direcții generale care se ocupă. fiecare numai de o latură a problemei. Propun să fiș, studiată, mai bine-, organigrama ministerelor și adaptată cît mai bine la cerințele problemelor concrete pe care le ridică viața, iar chemările la minister a directorilor de combinate să fie făcute numai de miniștri, așa cum s-a mai făcut propunerea. în acest fel s-ar reduce, considerăm, deplasările exagerate ale cadrelor de conducere, care se practică la unele combinate și ministere. Tot legat de activitatea ministerelor, vorbitorul s-a referit la necesitatea ca acestea să dea mai mare atenție rezolvării problemelor ridicate de comisiile economice.Discuțiile purtate în colegiile ministerelor, a arătat, la începutul cu- vîntului său, tovarășul VIRGIL 
ACTARIAN, prim-vicepreședinte al C.S.P., ne-au furnizat un foarte util și bogat material de sugestii și propuneri menite să îmbunătățească proiectele de legi deosebit de importante pentru desfășurarea în viitor a producției în cadrul centralelor industriale. în legătură cu proiectul de lege, privind aprovizionarea, de exemplu, au fost făcute o serie în-’ treagă de observații, majoritatea de conținut, și pe care noi le-am examinat și pe care le-am reținut pentru a îmbunătăți prevederile proiectului. Printre altele, considerăm că trebuie să introducem în proiect problema atribuțiilor, răspunderilor și sarcinilor organizațiilor de transport, pentru asigurarea integrității mărfurilor și ritmicității aprovizionării. De asemenea, este justă propunerea de extindere a competențelor, în sensul ca comitetele de secție să poată a- proba norme de consum uzinale pentru produse unicate sau de serie mică.Apreciind propunerile judicioase referitoare Ia piesele de schimb, vorbitorul s-a oprit apoi la necesitatea stabilirii, priorității în aprovizionare în faza elaborării balanțelor pe toate treptele prin conlucrare cu C.S.P.De fapt, problema esențială care se ridică în echilibrarea balanței este asigurarea din timp a documentațiilor de execuție și a documentațiilor tehnice pentru a se cunoaște din vreme necesarul specificat concret de materiale de aprovizionare. Această problemă este, de fapt, reglementată prin Legea contractelor economice.Am reținut observațiile care au fost făcute în legătură cu necesitatea îmbunătățirii redactării prevederilor care se referă la interdicția consumării stocului normat pentru a acoperi depășirea normelor de consum sau a sarcinilor de plan.O altă problemă ridicată în cuvîn- tul participanților la consfătuire s-a referit la dubla subordonare a organelor de aprovizionare față de unitatea în care lucrează și față de Departamentul aprovizionării tehnico- materiale. Noi am gîndit că această dublă subordonare, în primul rînd, să se refere nu în general asupra activității de aprovizionare, ci la gospodărirea rezervelor de plan, controlul și redistribuirea stocurilor pentru a se asigura o eficiență maximă a folosirii materiilor prime și materialelor.Considerăm că cele mai multe propuneri făcute de participanții la consfătuire sînt valoroase și avem convingerea că prin ele proiectul de lege privind aprovizionarea tehnico- materială va căpăta un conținut mal bogat și va putea să corespundă cerințelor de dezvoltare a economiei noastre.Aplicarea în ultimii doi ani a normelor cu privire la activitatea centralelor industriale, a unităților eco

nomice cu statut de centrală care au luat ființă în țara noastră, impune perfecționarea . activității financiar- bancare — a spus în cuvintul său tovarășul FLOREA DUMITRESCU, ministrul finanțelor. Analizele făcute în perioada de experimentare a activității noilor unități au scos în evidență că și în sectorul financiar- bancar mai sînt o serie de probleme care trebuie aprofundate, pentru a găsi în adevăr cele mai bune soluții în sistemul de finanțare a centralelor. Este necesar să luăm măsuri practice pentru creșterea operativității muncii noastre, pentru mărirea răspunderii și lărgirea competențelor organelor teritoriale pentru a. evita unele neajunsuri care există în activitatea de finanțare și de creditare.Referindu-se la, reglementările a- deptate în scopul lărgirii resurselor financiare ale centralelor industriale și unităților economice cu statut de centrală, vorbitorul a menționat că fondurile din beneficii de care dispun aceste unități pentru realizarea de investiții necentralizate au sporit și că în anul 1975 ele vor fi de circa trei ori mai mari decît în anul 1971. La aceasta se adaugă, de asemenea, fondurile importante pentru lucrările de mică mecanizare., ce se pot executa din credite rambursabile din beneficii. Vorbitorul a arătat că, cu toate măsurile luate anul trecut în legătură cu folosirea fondurilor de investiții, cu toate acțiunile întreprinse, volumul investițiilor neterminate în economie a avut o tendință de creștere în anul 1970, situație firește nesatisfăcătoare. El a subliniat necesitatea utilizării raționale a acestor fonduri, îndeosebi prin scurtarea duraței lucrărilor de investiții, punerea lor în funcțiune în termen. Potrivit reglementărilor în vigoare este necesar ca și investițiile din acest fond să se facă pe baza unei documentații, din care să rezulte oportunitatea lucrării, indicatorii de eficiență.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la alte aspecte privind activitatea e- obnomico-financiară a unităților e- conomice avute în vedere la elaborarea noilor reglementări : stabilirea rațională a cotelor din beneficii destinate investițiilor productive, a sumelor din fondurile de amortizare ce rămin la dispoziția întreprinderilor și centralelor, utilizarea sumelor repartizate din beneficiul întreprinderilor pentru construcții de locuințe și alte lucrări edilitaro-gospodărești etc. El a arătat că propunerile făcute în această direcție vor fi analizate cu atenție, in strînsă corelație cu fondurile prevăzute în planul de stat.In încheiere, ministrul finanțelor s-a oprit asupra problemelor legate de buna gospodărire a mijloacelor circulante ale întreprinderilor. El a arătat, între altele, că s-au acumulat o serie întreagă de stocuri supra- normative de materii prime și materiale ca și produse finite care trebuie date în circuitul economic. Este necesar să acționăm pentru reducerea și lichidarea lor în continuare, întrucît aceste valori imobilizate generează credite restante, generează dobînzi, afectează prețul de cost și, în ultimă instanță, beneficiile și mijloacele de cointeresare materială a colectivelor de muncă. Vorbitorul a relevat apoi necesitatea unei mat bune delimitări în ce privește mijloacele proprii și creditele bancare pentru asigurarea nevoilor financiare ale, întreprinderilor și a informat că în cursul acestui an se va trece la recalcularea mijloacelor circulante în întreaga economie, acțiune menită să elimine unele neajunsuri existente în acest domeniu.De la bun început, tovarășul 
BUJOR ALMĂȘAN, ministrul industriei miniere și geologiei, a arătat că participanții la consfătuire, care au analizat la minister problemele supuse dezbaterii, au apreciat că rezultatele bune obținute în economia noastră îi ultimii ani, s-au datorat în mod special măsurilor luate de partid pentru îmbunătățirea activității în toate domeniile și în special în industrie. Toți au fost de acord că actuala formă de organizare în centrale industriale face parte din măsurile generale luate în ultimii ani, care au dus la îmbunătățirea activității. In activitatea minieră și geologie, noi considerăm că planul pe anul 1971 va fi realizat la toți indicatorii.în dezbaterile de la minister s-a apreciat că organizarea centralelor miniere pe principiul specializării, combinat cu principiul teritorial, a dat rezultate bune, a permis să se apropie conducerea de producție, să se coordoneze mai bine activitatea economică. Rezultate deosebite s-au obținut prin unirea din anul 1970 a activității geologice, de minerit și preparare în cadrul aceleiași centrale.In continuare, vorbitorul a arătat că în ramura minieră centralele au in componență în mare parte unități cu gestiune economică internă. Am căutat pe cît posibil ca centrala să fie un organism economic, cu toate drepturile, în cadrul căreia să existe aceste unități cu gestiune economică internă. Practica de peste un an a. arătat că în ramura minieră acest mod de organizare este corespunzător. Aceasta se datorește faptului că am creat centralei posibilitatea să preia de la unitățile componente o serie de activități privind aprovizionarea tehnico-mate- rială, executarea lucrărilor de construcții și montaj • și altele, și am lăsat aceste unități să se ocupe de conducerea procesului de producție.în același timp, însă, în activitatea centralelor s-au resimțit și deficiențe. Am constatat că centralele, ocupîn- du-se de organizare, au controlat în mai mică, măsură procesul de producție, din care cauză au avut loc accidente regretabile in anul 1970.în continuare, vorbitorul, după ce s-a referit la unele probleme ale planului de producție al centralelor, subliniind necesitatea ca acestea să aibă un caracter ferm, s-a ocupat de proiectele de lege care s-au prezentat spre examinare și a prezentat cîteva propuneri de îmbunătățire, care au rezultat din discuția de la minister. Astfel, s-a sugerat ca în proiectul de lege să nu se facă diferență in ceea ce privește întreprinderea cu gestiune proprie și întreprindere cu gestiune internă.intervenind în discuții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că în cadrul centralelor trebuie să existe întreprinderi cu un singur tip de gestiune, în așa fel încit singura u- nitate care are relații cu bugetul să fie centrala.în continuare, ministrul industriei miniere și geologiei a propus ca în legătură cu numărul de delegați prevăzut a participa la adunările gene

rale, șă fie date limite mai largi, pentru că sint situații diferite de la o întreprindere la alta.în comitetele de direcție să fie un număr mai mare de reprezentanți ai salariaților și să se dea comitetelor de direcție atribuții mai largi așa cum, de altfel, s-a indicat în ultimele documente de partid. în continuare, a arătat că în ramura minereurilor neferoase din cauza condițiilor de zăcămînt și a prețurilor existente sint multe unități care lucrează cu dotații de la buget. A propus ca în proiectele actelor normative prezentate să se prevadă ca aceste unități șă-și poată constitui fonduri proprii, in condiții. asemănătoare cu unitățile care lucrează cu beneficii.Pentru îmbunătățirea protecției și securității muncii în unitățile miniere, vorbitorul a propus să se a- nalizeze, împreună cu Ministerul Muncii, problema inspecției miniere.înființarea centralelor industriale a avut efecte pozitive și pe linia îmbunătățirii calității produselor — . a precizat tovarășul DUMITRU 
NICULESCU, inspector general al Inspectoratului general de stat pentru controlul calității produselor. A sporit responsabilitatea cadrelor de conducere din centrale, din întreprinderi, pentru ca să se realizeze progrese în ceea ce privește asigurarea și controlul calității produselor. în cursul anului trecut s-au luat o serie de măsuri pentru organizarea compartimentelor tehnice de calitate, încadrarea lor cu cadre mai bine pregătite. Inspectoratul, de asemenea, a făcut progrese în sensul apropierii controlului de locurile de muncă, trecînd la organizarea de inspectorate județene.Se poate afirma, în general, că majoritatea întreprinderilor au realizat progrese pe linia calității, dar nu trebuie să pierdem din vedere neajunsurile care încă s-au manifestat. In anul trecut s-au primit reclamați! asupra unor mărfuri livrate la export și s-au plătit bonificații pentru neglijențe calitative sau neglijențe la încheierea contractelor economice. Vreau să insist asupra a trei aspecte deosebit de importante. Cumpărăm, la construcții de mașini, licențe și întîrziem foarte mult în asimilarea în producție, iar cînd trecem la producția de serie nu o realizăm de calitate corespunzătoare. La Fabrica de autoturisme-Pitești am fost puși în situația să identificăm unele autoturisme necorespunzătoare. Aceasta dovedește că unii muncitori, unii maiștri nu-și fac datoria la locul respectiv de muncă. U- nele cutii d? viteză pe care le livrează pentru autocamioane și autoturismele de teren prezintă fenomene de blocare, zgomote pronunțate, scurgeri de ulei, ceea ce, de asemenea, relevă o insuficientă răspundere față de calitatea componentelor livrate.Tot la construcțiile de mașini s-a discutat problema secțiilor, cum le numim noi, la cald. Avem cantități foarte mari de rebuturi, de ordinul zecilor și zecilor de milioane lei, A- ceste rebuturi sînt ca un cancer pentru economia noastră și trebuie să luăm toate măsurile să curmăm existența lor. Dar, de regulă, în loc să se urmărească înlăturarea cauzelor, se aruncă vina pe vecini. Turnă- tura de fontă e necorespunzătoare pentru că nisipul livrat de furnizori este necorespunzător.Adesea se întîmplă să se livreze de către uzinele noastre utilaje necorespunzătoare. La fabrica de la Aleșd, aflată în curs de construcție, în timpul rodajului mecanic un sor- tator de 400 tone s-a dezmembrat pur și simplu. Axul de la un concasor de calcar produs de uzina „Progresul" Brăila a trebuit să fie returnat furnizorului pentru defecțiuni grave. S-au trimis înapoi uzinei „Indepen- dența“-Sibiu o serie de părți componente ale electrofiltrelor.Și la Ministerul Industriei Ușoare sînt o serie de probleme, mai ales în ceea ca privește producția de țesături de lînă și bumbac. Fabrica „In- tegrata“-Constanța anul trecut a avut mărfuri necorespunzătoare în valoare de 58 milioane lei. Fabrica „Arge- șana“ din Pitești, la o producție de 90 milioane lei a primit în cursul anului trecut reclamații pentru 22 milioane lei.La „Flacăra roșie" din București, fabricile de încălțăminte din București și „Clujana" din Cluj s-a introdus sistemul autocontrolului în lanț, autocontrolului muncitoresc. Muncitorul nu primește o piesă fabricată înainte decît dacă este de calitate corespunzătoare. Rezultatul: la „Flacăra roșie" procentul de marfă necorespunzătoare a scăzut la 2 la sută, iar la „Clujana" la 4 la sută. Acestea sînt metode foarte bune, trebuie să ne preocupăm - de introducerea unor asemenea metode de control, să întărim răspunderea executantului pentru că la urma urmei acela de care depinde calitatea este executantul înSuși.Referindu-se la produsele agroali- mentare, vorbitorul a arătat că din pricină că mărfurile nu se depozitează bine, acestea se degradează în depozite.Sînt citeva fabrici de conserve de legume și fructe,’ a spus tov. Dumitru Niculescu, care prezintă o situație necorespunzătoare. Printre ele aș vrea să menționez fabrica din Tecuci, unde s-au înregistrat cele mai multe reclamații. Este necesar ca centrala de resort să caute să se preocupe în mod deosebit pentru redresarea situației la asemenea fabrici.în această ordine de idei, vorbitorul a subliniat : Trăim într-o perioadă în care progresul tehnic revoluționează producția, revoluționează concepția și tehnologia de fabricație. Pe baza a diferite date publicate în unele țări se știe că peste o treime din firmele de renume își reînnoiesc producția în decurș de 7—8 -ani. Problema introducerii tehnicii noi. a cercetării și a introducerii produselor noi și modernizate în producție, trebuie să constituie problema numărul 1 pentru toți tovarășii conducători de centrale, pentru că altfel, chiar produse care astăzi sînt. la un nivel corespunzător, mîine vor fi depășite. , Este necesar ca aparatul de ingineri, care este, destul de mare în toate fabricile noastre, să înceapă să trăiască mai intens răspunderea pentru nivelul tehnic al producției pe care noi o realizăm și a tehnologiilor. .în încheierea intervenției sale, vorbitorul a subliniat importanta pe care o prezintă dotarea fabricilor cu aparatură de control și măsură, precum și însemnătatea reciclării corpului de controlori de calitate. '
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Șl PROMOVAREA CADRELOR

latură esențială a muncii de partid
Realismul, caracterul științific, larga perspectivă — trăsături definitorii ale întregii activități a Partidului Comunist Român — sînt proprii, deopotrivă, politicii sale de cadre, una din laturile esențiale ale muncii de partid. Este un adevăr a- xiomatic faptul că profundele transformări revoluționare petrecute în viața țării, toate realizările în opera de edificare socialistă încorporează eforturile pline de abnegație ale maselor de oameni ai muncii de Ia orașe și sate și, totodată, a zeci și sute de mii de cadre de partid, de stat, economice — detașament valoros al constructorilor socialismului, constituind el însuși una dintre cele mai prețioase cuceriri ale partidului, ale o- rînduirii noastre.Analizarea în cadrul lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R. din februarie 1971 a informării Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la compoziția și mișcarea cadrelor din nomenclatura organelor de partid și de stat se înscrie în practica conducerii de partid de a dezbate periodic principalele aspecte ale politicii de cadre. în acest sens, plenara a apreciat că organele județene, municipale și orășenești de partid au manifestat o preocupare susținută pentru selecționarea, pregătirea, promovarea și educarea cadrelor. în comparație cu anii precedenți s-au produs schimbări calitative în compoziția socială, pregătirea politico- ideologică. profesională și de cultură generală a membrilor birourilor comitetelor județene, municipale și orășenești, a celorlalți activiști, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea muncii acestora, pentru rezolvarea multiplelor sarcini ce le revin. Creșterea exigenței față de calitățile profesionale, politice și morale ale cadrelor își arată roadele, de asemenea, în activitatea organizațiilor de masă și obștești, a ministerelor, a celorlalte organe ale administrației centrale de stat și din unitățile economice. Atît în munca organelor de partid și de stat, a organizațiilor de masă și obștești, ca și a unităților economice, activitatea de pregătire și promovare a cadrelor are un caracter tot mai organizat. un conținut complex. în strînsă corelare cu cerințele impuse de producția modernă, de noile realități ale vieții economice și sociale. Preponderența accentuată a elementului muncitoresc în aparatul de partid (67 la sută), progresele realizate în completarea studiilor, în perfecționarea pregătirii ideologice și de specialitate â activiștilor, includerea a peste 166 000 de comuniști în acti; vul obștesc-și ca membri ai comisiilor pe probleme au contribuit la îmbunătățirea muncii organelor locale ale partidului, la creșterea competenței acestora în înfăptuirea politicii partidului.La baza politicii sale de cadre, partidul așează statornic cunoașterea aprofundată a oamenilor și aprecierea obiectivă a valorii lor, în funcție de contribuția efectivă la înfăptuirea politicii partidului, de capacitatea — verificată în practică — de a soluționa în mod competent, cu inițiativă și spirit de răspundere, sarcinile încredințate, modul în care își îndeplinesc îndatorirea civică de a situa întotdeauna pe primul plan interesele societății, de a-și dovedi prin fapte atașamentul față de ideile socialismului.Merită relevat, ca unul din elementele caracteristice ale politicii de cadre a partidului nostru — preocuparea pentru echilibrul armonios între diferitele generații. Grija pentru îmbinarea în munca de conducere a pregătirii și maturității cadrelor vîrstnice cu elanul și energia cadre- lor tinere asigură competență și spirit de responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor, continuitatea transmiterii experienței în procesul muncii însăși, cît și infuzia de dinamism, spirit novator, inițiativă — cerințe e- sențiale ale unui ritm rapid al progresului în toate sferele vieții sociale.Exigențele calitativ superioare pe care conducerea partidului le formulează în domeniul politicii de cadre sint o consecință firească a strictei condiționări dintre îmbunătățirea continuă a muncii de selecționare, pregătire, promovare a cadrelor și realizarea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. „Activitatea de recrutare, promovare și calificare a cadrelor pentru toate sectoarele vieții sociale — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — este una din îndatoririle de prim ordin ale întregii noastre societăți. în stadiul de dezvoltare în care ne găsim, mersul înainte depinde în mod ho- tărîtor și nemijlocit de calitatea și competența oamenilor, de capacitatea lor de a stăpîni mijloacele de producție mereu mai perfecționate, de priceperea' de a administra bogățiile tării, avuția națională, de receptivitatea lor la tot ce e nou si înaintat, de puterea de a ține pasul cu progresul mondial".în acest spirit, plenara C.C. al P.C.R. a cerut organelor de partid, conducerilor organizațiilor de masă și obștești, ale ministerelor și celorlalte instituții centrale să se ocupe îndeaproape de formarea cadrelor
AU ÎNDEPLINIT PLANUL 

PE 2 LUNIPITEȘTI (Corespondentul „Scînteii", Gheorghc Cîrstea). — Sondorii de la grupul industrial extracție Argeș au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe luna februarie la indicatorul metri forați pentru descoperirea și punerea în valoare de noi zăcăminte petroliere. Este de notat că de la începutul anului, în cadrul grupului s-au forat peste plan, pe noi structuri geologice, 12 000 metri. La baza succeselor stă creșterea vitezelor de înaintare în adîncuri, precum și reducerea timpilor neproductivi la sonde. 

necesare pentru nevoile actuale și în perspectivă, să manifeste mai multă exigentă în selecționarea și promovarea în funcții de răspundere a cadrelor care, pe lingă pregătirea profesională și politică, să dovedească aptitudini de buni conducători, să se bucure de prestigiu și autoritate în fața oamenilor muncii.în ultimă instanță, calitatea muncii de cadre, eficiența ei se concretizează în promovarea oamenilor care prin pregătirea și aptitudinile lor sint cei mai în măsură să îndeplinească, în condiții optime, îndatoririle de- curgînd din funcția încredințată, să dea cel mai mare randament. Firește, oamenii nu trebuie priviți static. formarea lor reprezintă un proces continuu, dar cînd e vorba de a numi un cadru de conducere apare normală cerința ea activitatea anterioară, calitățile sale să garanteze existența unor premise reale, certe, că va reuși să fie la nivelul sarcinilor.Apare evident, în acest context, că viziunea largă, continuitatea, perseverența, constituie trăsături esențiale ale muncii de selecționare și promovare a cadrelor. Mai mult decît în orice alt domeniu, aci nu-șl găsește loc stilul de „campanie" ; rezultatele sînt cu atît mai bune cu cît această activitate are un caracter sistematic, multilateral, de perspectivă. Pretutindeni, în organizațiile de partid, în uzine și institute de cercetări, cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat există o nesecată rezervă potențială de cadre. Bineînțeles, numai printr-o legătură strinsă cu masele pot fi „detectate" calitățile și aptitudinile oamenilor, pentru ca apoi, ajutîndu-i cu grijă și răbdare, să le asigurăm cele mai prielnice condiții de dezvoltare. A- tunci cind oamenii sînt bine cunos- cuți, cînd li se dă posibilitatea să-și manifeste și să-și valorifice pregătirea, capacitatea, vor fi găsite întotdeauna cadrele de care este nevoie. Partidul combate cu fermitate tendința unor organe locale de a menține în diferite posturi de răspundere, sub pretextul că nu au cu cine îi înlocui, oameni care au dovedit— chiar mai mult decît era necesar— că nu sînt în stare (și nici nu fac eforturi în acest sens) să îndeplinească cerințele decurgînd din funcția încredințată.Desigur, sînt și cazuri cînd unele cadre promovate în munci de ‘răspundere nu corespund așteptărilor, O verificare mai atentă arată însă, de cele mai, multe ori. că s-a procedat birocratic în recrutarea și creșterea lor : oamenii n-au fost cunoscuți temeinic din muncă, din viață. Or, așa cum a subliniat de repetate ori conducerea partidului, singurul criteriu de apreciere a valorii cadrelor propuse în funcții de răspundere este capacitatea de a rezolva cu competență sarcinile, verificată în procesul activității practice, aportul a- dus Ia aplicarea politicii partidului, în acest scop, plenara C.C. al P.C.R. a cerut ca în toate sectoarele de activitate, cadrele cu reale perspective de promovare să fie permanent antrenate în studierea și soluționarea principalelor probleme, fiind totodată îndrumate — pe baza unui program bine orientat — să-și perfecționeze pregătirea profesională și politică.Sesizarea si cultivarea perseverentă a calităților inerente artei conducerii. constituie principalul obiectiv al muncii de selecționare și promovare a cadrelor. în ansamblul a- cestor calități, pe primul loc trebuie să se situeze concepția înaintată a- supra activității în sectorul unde lucrează, o maximă receptivitate față dc tot ceea ce este nou în domeniul respectiv, atît în țară cît și pe plan mondial. Aceste calități pot fi dezvoltate numai printr-un efort neobosit pentru studierea aprofundată a realității, a cerințelor ei. printr-o informare bogată și multilaterală. însușindu-și în mod organic linia politică a partidului, spiritul ei înnoitor cadrele noastre sînt chemate să-si asimileze totodată asemenea trăsături distinctive ale stilului de muncă al conducerii de partid cum sînt permanenta confruntare a teoriei cu practica, cu cerințele vieții, capacitatea de a sesiza elementele de progres, curajul de a trece peste tot ce e învechit.în acest context se relevă pregnant deosebita însemnătate a hotă- rîrii adontate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea pregătirii cadrelor de partid. de stat si ale organizațiilor de masă în problemele conducerii activității economice și sociale. Stadiul actual de dezvoltare a societății noastre, complexitatea problemelor cu care este confruntată în toate domeniile, amploarea sarcinilor care ne stau în față, ritmul progresului în condițiile revoluției stiintif>co- tehnice contemporane fac din ridicarea continuă a calificării profesionale a tuturor cetățenilor — și cu atît mai mult a cadrelor — din însușirea științei conducerii sociale un imnerativ categoric, o conditio a dezvoltării cu succes a societății noastre, a trecerii spre comunism. Rele- vînd că fără însușirea a tot ceea ce a creat mai valoros cunoașterea
Avansuri substanțiale 

pe graficele siderurgiștilor
și minerilorDEVA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu). — Side- rurgiștii și minerii din județul Hunedoara își îndeplinesc cu cinste angajamentele luate în întîmpinarea semicentenarului partidului. Luna ianuarie și primele două decade din februarie au însemnat pentru si- derurgiști obținerea unor producții superioare prevederilor din plan cu peste 3 000 tone fontă, 4 500 tone oțel Martin și 

umană nu poate fi condusă construcția socialismului și comunismului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în cuvîntarea. rostită la plenară că numai cu experiența vieții și cu clan revoluționar nu se poate conduce societatea, nu se pol construi uzine, centrale electrice, combinate chimice, pentru aceasta sînt necesare cunoștințe tehnice, științifice, o înaltă competență. Fără îndoială că îndemnul secretarului general al partidului dc a uni experiența vieții șl elanul revoluționar cu știința va găsi un puternic ecou în rîndurile cadrelor din aparatul de partid, de stat și din economie, astfel ca reciclarea în domeniul conducerii vieții economice-sociale să ducă la creșterea substanțială a eficienței praciica a activității cadrelor noastre.în perspectiva vastei acțiuni desfășurate de partid pentru perfecționarea și democratizarea conducerii întregii vieți sociale, întărirea legăturii dintre organele conducătoare și mase, combaterea centralismului excesiv care a dus la crearea unui aparat disproporționat la centru, concentrînd aci cadrele cele mai bune, o dată cu slăbirea organelor locale, a conducerilor întreprinderilor — are o deosebită însemnătate trecerea la aplicarea măsurilor preconizate de plenara C.C. al P.C.R. privind deplasarea din organele centrale de partid și de stat a o serie de cadre spre județe, spre conducerea concretă a economiei și vieții sociale. Parte integrantă a acțiunii vizînd creșterea rolului organelor locale, aceste măsuri vor contribui la dinamizarea întregii activități a partidului și statului, la apropierea continuă a conducerii de organele economice și sociale de bază, acolo unde se rezolvă efectiv problemele aplicării politicii partidului.Ilustrînd consecvența cu care conducerea partidului acționează pentru crearea cadrului organizatoric propice participării nemijlocite a tot măi multor muncitori, lucrători din agricultură, specialiști la activitatea organelor de conducere ale partidului, plenara a hotărît să fie atrași un număr mai mare de activiști din producție în organele executive de partid, în birourile orășenești și județene. inclusiv în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. înlesnind mal buna cunoaștere a preocupărilor comuniștilor, ale celorlalți oameni ai muncii, aceste măsuri vor spori și mai mult autoritatea, forța de înrîu- rire a partidului, vor contribui la întărirea legăturilor sale cu masele, la îmbunătățirea activității tuturor organelor de partid. Măsuri similare, la recomandarea plenarei, au fost adoptate în organele executive de conducere ale U.N.C.A.P., Uniunii Tineretului Comunist și vor fi supuse dezbaterii și aprobării congresului sindicatelor.Ca o parte componentă inseparabilă a profundului proceș de continuă adîncire a democrației interne de partid, ca și a democrației socialiste, desfășurat pe multiple planuri — cerință legică, obiectivă a progresului societății noastre — se relevă măsurile preconizate de plenara C.C. al P.C.R. privind încetățenirea unui sistem de supunere discuției și consultării adunării generale a organizației de partid, a organizației de masă sau adunării generale a salariaților a propunerilor de candidați pentru organele superioare de partid, pentru organele conducătoare ale sindicatelor, U.T.C. și ale altor organizații obștești sau pentru promovarea în funcții de conducere pe linie administrativă, începînd de la director și pînă la ministru (în colectivul unde lucrează în momentul respectiv) ; aceeași consultare largă a oamenilor muncii e preconizată pentru propunerea de candidați în consiliile populare și în Marea Adunare Națională. Importanța deosebită a unei asemenea metode de promovare a cadrelor constă în aceea că ea permite o mult mai profundă cunoaștere a cadrelor, formată pe baza activității practice în mijlocul colectivului, amplifică modalitățile de control ale maselor asupra desemnării cadrelor de conducere, cît și răspunderea acestora față de oamenii muncii. Evitînd efectele nocive ale subiectivismului sau cunoașterii superficiale a oamenilor, acest sistem democratic de desemnare a candidaturilor si de promovare a cadrelor va chezășui o mat consecventă realizare a cerinței fundamentale a politicii de cadre; „omul potrivit la locul potrivit", va constitui o nouă expresie a participării oamenilor muncii la întregul complex al activităților de conducere a țării.înscriindu-se în ansamblul acțiunilor inițiate — pe linia congreselor al IX-lea și al X-lea ale P.C.R. — pentru promovarea unui spirit dinamic, novator în toate compartimentele vieții sociale, măsurile adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. în domeniul orientării politicii de cadre a partidului vor contribui, fără îndoială, la amplificarea succeselor pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

hunedorenielectric și mai mult de 1100 tone laminate.Aceeași hotărîre, de a îndeplini exemplar sarcinile de plan caracterizează activitatea celor ce muncesc în abatajele Văii Jiului. Colectivele de mineri de aici — din care se disting prin realizări deosebite cele de la Lu- peni și Vulcan — au extras în această perioadă în plus, față de planul la zi, mai mult de 14 000 tone cărbune.
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Cincinalul 1966-1970
■ imagini I

Volumul investițiilor: 6270000000 LEI
V
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încă o cetate a chimiei moderne : Combinatul de îngrâjâminte de la Tr. Măgurele

r
cu 28f7 LA SUTA BMÎi mare decît în intervalul 1961-1965

AGRIClJLTURA
Din totalul investițiilor, 58s3 LA SUTA

au fost destinate
OBIECTIVE NOI

o ÎNTREPRINDEREA DE APARATAJ Șl ACCESORII 
PENTRU INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR din Alexandria, 
unica de acest fel din țara.

O FABRICA DE CONSERVE DE LEGUME Șl FRUCTE 

din Tr. Măgurele.

• COMPLEXUL DE PRELUCRARE A LEGUMELOR Șl 
FRUCTELOR din Alexandria.

© AUTOBAZA l.T.A. Ia Videle, dotată cu 500 auto
camioane.

dezvoltării industriei
DEZVOLTĂRI SI MODERNIZĂRI
o La* Combinatul de îngrășăminte chimice din Tr.

Măgurele au in,ral în piwfoei»:
— fabrica de amoniac
— fabrica de uree
— linia a treia de la fabrica de acid sulfuric
— unitatea de azot nr. 2
— fabrica de azotat de amoniu.

_ De la rampele de încărcare ale acestei adevărate „cetăți" a 
chimiei pornesc zilnic 360 de vagoane cu produse care poartă marca 
„C.I.C. Tr. Măgurele".

® Schela de extracție Videle și Fabrica de ulei 
din Roșiorii de Vede, care ?‘'au ,riP,a, producția.

o La țesătoria „Teleormanul" au intra»în producție 
240 de războaie automate.

® S-a extins suprafața de producție îa Uzina de reparații 
din Roșiorii de Vede.

1,1 MILIARDE LEI — aceasta este 

valoarea investițiilor

i PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ GLOBALĂ
■ ■_  — ———— ~—   —

în 1970:2 MILIARDE 836 MILIOANE LEI, 

mai mare cu 189J ia sută față de anul 1965
o Ritmul mediu anual realizat în perioada 

1966—1970 a fost de 13,6 la sută, superior celui 

înregistrat pe ansamblul economiei naționale.

© în numai 42 de zile s-a realizat întreaga 

producție globală industrială a județului din anul 
1960.

® în 1970, față de 1965, producția a crescut:
— cu 561,9 la sută în industria chimică ;

— cu 167,1 la sută în industria textilă ,*

— cu 87,4 la sută în industria construcții

lor de mașini (inclusiv construcții metalice și repa
rații).

MECANIZARE
® Pe lîngă cele 13 S.M.A. existente, re

cent au mai fost constituite alte 21. 
Dotarea acestor unități a crescut 
astfel:

— de la 3 943 tractoare în 1965, la 
5 085 în 1970, ceea ce a făcut ca în
cărcătura pe tractor fizic să scadă de 
la 120 la 93 hectare. Numărul com
binelor pentru păioase, de la 2 016 
în 1965, la 2 745 la sfîrșitul anului 
1970, iar al celor pentru recoltat po
rumb, de la 119 la 225.

CADRE
© Numărul cadrelor a crescut de la 658 

în 1965, la 982 în 1970 - dintre care 
780 sînt specialiști cu studii supe
rioare.

CHIMIZARE
® în perioada 1966-1970 agricultura a 

primit 382 590 tone îngrășăminte chi
mice. Aceasta a permis ca, în anul 
1970, să se aplice 16,7 tone îngrășă
minte la 100 hectare, față de numai 
8,1 tone în 1965.

IRIGAȚII
9

O Cu 26 040 hectare s-a extins, în cin

cinal, suprafața amenajată pentru 
irigații, ajungînd în anul 1970 la 
37 101 hectare.

ZOOTEHNIE
O Au fost date în funcțiune :
— 11 complexe pentru creșterea și în- 

grășarea porcilor
— 12 ferme pentru îngrășarea taurinelor
— 8 ferme pentru vaci cu lapte
— 3 complexe pentru îngrășarea berbe- 

cuților
— 8 complexe pentru creșterea păsări

lor
— o fabrică modernă pentru uscarea și 

granularea iucernei.
• Prin unirea eforturilor mai multor 

cooperative au fost construite :
— 0 SERĂ PENTRU PRODUCȚIA DE LE

GUME, cu o suprafață de 6 ha ;
— 14 SERE ÎNMULȚITOR ;
— Numai în 1970 au fost amenajate 

120 ha solarii.
® Se află în construcție :
— 2 complexe de îngrășarea berbecu- 

ților, dintre care unul intrat parțial 
în producție în 1970 ;

— 4 complexe intercooperaîiste a 
30 000 capete fiecare, pentru crește
rea porcilor;

— 1 complex cu o capacitate de 72 000 
găini ouătoare.

Sera intercooperatistă de la Brînceni — însemn al agriculturii științifice, complex»
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• Numărul mediu scriptic de suia* 

riați, în 1970 față de 1965, a crescut cu 

10884 . Cel mai înait procent de 

creștere, 77,2, s-a înregistrat în indus

trie, unde numărul salariaților a sporit

SALARIAȚI

de la 8 661 în 1965 la 15347 în 

1970.

A La sfîrșitul anului 1970 lucrau în 
industria județului: 1156 de ingi

neri și tehnicieni, cu 761 mai mulți 

decît în anul 1965.

UNA DIN CĂRȚILE DE VIZITĂ ALE JUDEȚULUI : CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE. ANSAMBLURI

ARHITECTONICE ÎN ALEXANDRIA (SUS) Șl MUNICIPIUL TR. MĂGURELE (JOS)

APROVIZIONAREA 

Șl DESERVIREA 

POPULAȚIEI
© In ultimul an al cincinalului, volumul desfa

cerilor de mărfuri cu amănuntul a fost de aproape 

1,5 MILIARDE LEI, “ p«,e 37 |a 

mai mare decît în 1965.

© Au fost construite magazine și moder

nizate 46 unități comerciale ; au fost construitQ 

3 depozite pentru mobilă și produse alimentare, 

0 brutării și fabrici de pîine, 3 localuri pentru 

poștă și telecomunicații, 2 centrale telefonice 

automate.

CULTURĂ- ÎNVĂȚĂMÎNT
® Un modern spital, trei policlinici noi și extin

derea altor patru spitale, două creșe cu cămine au 
îmbogățit patrimoniul destinat îngrijirii și asigurării 
sănătății oamenilor.

© Baza materială a învățămîntului a sporit în 
cincinal cu 175 săli de clasă. Valoarea manua

lelor gratuite acordate de stat s-a ridicat la 

15 481000 LEI. Grădinițe: 218 în anul 
școlar 1959—1970, 162 în 1965—1966.

© 2 case rfe cultură, un modern cinematograf 

și 12 cămine culturale sînt alte edificii ridicate 

în anii cincinalului.
© Acces larg la mijloacele de informare, de cultu

ralizare :
18,2 milioane spectatori la filmele prezentate 

în cincinal;

21885 abonați radio și 22321 abonați la 
televiziune, la sfîrșitul anului 1970.
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ÎNCHINĂM MUNCA, gl
REALIZĂRILE NOASTRE, 

PARTIDULUI!
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, adunarea generala a salariaților I.A.S. Mihăilești își exprimă adeziunea deplină la măsurile adoptate de partid în vederea perfecționării muncii in agricultură, sporirii necontenite a producției agricole vegetale șl animale.în dorința de a întîmpina cu rezultate deosebite a 50-a aniversare a Partidului Comunist Român — se spune în telegramă — colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni, în frunte cu comuniștii, se angajează să obțină în acest an, peste indicatorii prevăzuți, 1 200 hl lapte de vacă, 100 tone grîu, 200 tone porumb, 50 tone tomate, 20 tone cartofi timpurii, contribuind astfel la o mai bună aprovizionare a populației. Totodată ne angajăm ca, pe baza principiului cooperării, să ajutăm cooperativele agricole de producție învecinate să extindă în activitatea de producție și în organizarea muncii experiența a- cumulată de întreprinderile agricole de stat.în telegrama adresată de partici- panții la adunarea generală a salariaților din cadrul Stațiunii centrale de cercetări din Periș se spune : Cercetătorii și lucrătorii din stațiunea noastră, exprimîndu-și atașamentul unanim față de complexul de măsuri elaborat de conducerea de partid și de stat cu privire la organizarea. planificarea și conducerea agriculturii, se angajează să-și sporească eforturile pentru rezolvarea sarcinilor ce le revin privind ameliorarea efectivelor de animale, îmbunătățirea tehnologiilor de exploatare în condițiile creșterii intensive în complexe industriale, legarea tot mai strînsă a cercetării de producție.La Institutul „Dr. I. Cantacuzino" din București a avut loc o sesiune științifică consacrată semicentenarului Partidului Comunist Român. în telegrama adoptată la încheierea lucrărilor se arată : „Ne exprimăm sentimentele noastre de satisfacție față de interesul pe care Partidul Comunist Român și dumneavoastră personal îl purtați propășirii cercetării științifice în țara noastră.în abordarea temelor de cercetare și în întreaga noastră activitate, am fost și vom fi călăuziți de principiile tr»sate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, fiind preocupați ca munca noastră să fie folositoare menținerii și îmbunătățirii

stării de sănătate a oamenilor muncii.Participanții la sesiunea științifică 
a Institutului „Dr. I. Cantacuzino" vă încredințează că întîmpină sărbătorirea semicentenarului partidului muncind cu abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor ce le sînt încredințate, pentru dezvoltarea și progresul științei românești, pentru înflorirea patriei noastre socialiste".în municipiul Baia Mare a fost inaugurată o casă de cultură a sindicatelor. Cu acest prilej a avut loc o festivitate, in cadrul căreia participanții au adoptat și trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată, printre altele : „în numele minerilor, chimiștilor, meta- lurgiștilor, al celorlalți muncitori și intelectuali, al tuturor membrilor de sindicat din municipiul Baia Mare, vă exprimăm recunoștința noastră fierbinte și vă asigurăm că vom folosi acest minunat edificiu de cultură în scopul dezvoltării conștiinței socialiste a locuitorilor din străvechiul nostru oraș, înnoit atît de mult în anii construcției socialiste".Zilele acestea a luat ființă Cercul de etnografie și folclor din Gorj. Membrii cercului, întruniți în adunarea generală de constituire, au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : „Reluînd și conti- nuînd o veche tradiție de culegere, cercetare și răspîndire a folclorului din Gorj, pentru o mai bună cunoaștere și valorificare a creației populare locale, con- știenți fiind de necesitatea conservării și îmbogățirii acesteia — se spune în telegramă — ne angajăm să punem în valoare bogata vatră folcloristică și etnografică a Gorjului".La Tg. Mureș a avut loc o consfătuire pe țară privind organizarea producției și industrializării sfeclei de zahăr. Cu acest prilej a fost a- doptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. în care se spune :Noi, participanții la consfătuire, dăm o înaltă apreciere activității statornice pe care conducerea partidului și statului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurati pentru promovarea celor mai potrivite forme de conducere și organizare, de valorificare superioară a potențialului agriculturii noastre socialiste și al industriei alimentare.

Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, că țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii din unitățile producătoare, împreună cu lucrătorii din fabricile de zahăr vor munci cu dăruire pentru a contribui la mai buna aprovizionare a populației, la prosperitatea scumpei noastre patrii — România socialistă".La Academia de științe agricole și silvice a avut loc sesiunea festivă de referate științifice, organizată de Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, în cinstea aniversării semicentenarului partidului.în cele două zile cît au durat lucrările au fost prezentate rezultate ale activității de cercetare din ultimii ani, îndeosebi în ceea ce privește ameliorarea plantelor și elaborarea unor tehnologii moderne de cultivare a acestora.în încheierea lucrărilor, participanții au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune printre altele : însuflețiți de exemplul de muncă și devotament nețărmurit față de patrie al conducerii partidului, al dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, ne angajăm să muncim cu abnegație pentru ca știința agricolă să-și aducă o contribuție cît mai eficientă la îndeplinirea programului de modernizare a agriculturii noastre socialiste.La București, s-au încheiat marți lucrările sesiunii de comunicări științifice organizată de Centrul de mecanica solidelor, în cinstea aniversării semicentenarului Partidului Comunist Român.în încheierea lucrărilor, cei pre- zenți au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. în care se spune printre altele :Alăturîndu-ne efortului comun al întregului nostru popor, colectivul Centrului de mecanica solidelor este hotărit să nu precupețească nici un efort pentru orientarea lucrărilor de cercetare științifică in domeniile prioritare de maximă importanță pentru economia națională, pentru sporirea continuă a eficienței economice a acestor cercetări, pentru ridicarea prestigiului științei românești pe trepte cît mai înalte, pentru construirea socialismului și comunismului în țara noastră. (Agerpres)
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LA ODORHEIUL SECUIESC

Un combinatUna din importantele unități economice ale județului Harghita, Combinatul textil din Odor- heiul Secuiesc, cuprinde unități pentru producția aței de cusut din bumbac și din filamente de poliester, unități de confecții u- șoare și costume, de tricotaje pentru adulți și copii. Halele spațioase, moderne, ale întreprinderilor combinatului sînt dotate cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate. Aici se produc în prezent o gamă variată de articole.— După numărul lor, cineva 
ar putea crede că toate unitățile au în urmă o tradiție și o experiență îndelungată — ne spune tovarășul Orbai Iănos, directorul comercial al combinatului. Or, combinatul este o creație a ani
lor construcției socialiste. în ultimul timp au fost introduse în fabricație peste 60 de modele noi

industrial in plină dezvoltarede confecții și tricotaje, care se adaugă celor peste 300 de modele aflate în producția curentă pentru piața internă și export.La fabrica de ață, intrată în funcțiune anul trecut, se realizează, pentru prima dată în țară, o serie de sortimente tot mai mult solicitate de întreprinderile beneficiare. Printre noile produse se remarcă un tip de ață specială îmbrăcată cu bumbac. Calitățile fizico-chimice ale noilor produse le recomandă, în special, pentru industria de încălțăminte, tapițerie și maro- chinărie, pentru producția articolelor tehnice de camping și de sport. De asemenea, ele cunosc o largă întrebuințare in industria confecțiilor și a tricotajelor. în special la articolele care se produc din materiale sintetice : re- lon, nailon, PNA etc. în afară

(Urmare din pag. I)unitățile direcției generale ? Iată eîteva exemple. La laboratorul pentru controlul semințelor, care în trecut se limita la analiza probelor trimise de-a gata, la eliberarea certificatelor de calitate și recunoașteri ale loturilor semincere în lan, potrivit noii orientări — după cum relata ing. Tudor Vasile, șeful laboratorului — numai 20—25 la sută din volumul lucrărilor îl va reprezenta controlul semințelor, urmind ca cea mai mare parte a timpului să fie consacrată activității în fermele și loturile semincere din LA.S. și cooperativele agricole pentru producerea semințelor de calitate. Au și fost organizate 10 ferme semincere specializate în cooperativele agricole și 12 în I.A.S., dintre care 6 pentru sămînța de orez. Specialiștii au mers în fiecare fermă și s-au ocupat de amplasarea culturilor semincere, de asigurarea îngrășămintelor, a mecanizării specifice de la producerea semințelor pînă la condiționare, de instruirea șefilor de fermă și a brigadierilor respectivi. Fermele semincere specializate sînt dispersate pe teritoriul județului pentru a evita riscurile calamităților naturale, iar în cadrul aceleiași ferme sînt culturi din același soi pentru a preveni impurificările. în afara acestora se creează loturi semincere în sole compacte in fiecare cooperativă agricolă pentru nevoile proprii, loturi date în primire celor mai buni șefi de fermă sau brigadieri. Ocuoîndu-se nu numai de „partea finală", ci de tot ce este necesar pentru producerea semințelor, specialiștii laboratorului nu mai pot da pe seama nimănui eventualele deficiențe, ei fiind cei investiți cu răspunderea deplină a întregii activități desfășurate în a- cest important sector al agriculturii.Pentru dezvoltarea agriculturii, un 
rol de excepțională însemnătate au consiliile intcrcooperatiste — organisme care reunesc eforturile coope

rativelor agricole pentru concentrarea, profilarea și specializarea producției agricole marfa, efectuarea în comun a unor obiective economice de cel mai larg interes. Este firesc deci 
ca Direcția generală a agriculturii care, între altele, dispune de servicii pentru investiții și construcții, profilare, cooperare etc., să sprijine multilateral activitatea consiliilor inter- cooperatiste. în acest sens, după cum

de calitățile menționate, folosirea acestor produse este deosebit de economicoasă. Față de un kilogram de ață din bumbac, un kilogram de ață sintetică are un metraj mai lung cu aproape 30 la sută. Fiind de 2-3 ori mai rezistent la rupere decît ața din bumbac, noul produs contribuie nemijlocit la ridicarea productivității muncii.în viitor, combinatul din Odorheiul Secuiesc se va mări cu două unități noi : o filatură de fire de lînă pieptănată și una de fire cardate de bumbac. Filatura de lînă pieptănată tip PNA va asigura fabricii de tricotaje fire în poziții coloristice variate, deci și posibilități mai mari de creare de noi modele.
Lorând DEAKI 
corespondentul „Scînteii*
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ța consiliului se va face la Urleasca. în legătură cu profilarea zootehniei ar fi util ca direcția agricolă să ia măsuri pentru creșterea numărului de ferme de vaci și ameliorarea rasei, îndeosebi pentru sporirea producției de carne.După cum este cunoscut, rotația culturilor și amplasarea lor judicioasă au un rol esențial pentru mărirea recoltelor. în acest an, în cadrul con

O GAMĂ LARGĂ 

DE PRODUSE 

Șl SERVICII 

PENTRU

POPULAȚIE
La dezvoltarea activității economice din județul Timiș,' precum și la îmbunătățirea continuă a servirii populației cu prestații de largi utilități, o contribuție însemnată aduc și cele peste 200 secții și unități productive ale industriei locale. Răspunzînd unor necesități din ce în ce mai mari, în cadrul acestui sector sînt realizate peste 1100 de diferite sortimente de produse, valorificate atît prin livrări de mărfuri la fondul pieței interne, cit și la export. In cursul anului 1971 industriei locale din județ îi revine sarcina de a obține o producție mai mare cu 6,5 la sută față de realizările anului trecut" Iată, așadar, o perspectivă mobilizatoare pentru acest sector de muncă din județul Timiș, în care sînt cuprinși circa 3 000 salariați.Referindu-se la actualele preocupări și planuri de viitor, tovarășul inginer Ion Staicu, directorul direcției industriei locale din județ, ne-a spus :— în perioada 1966—1970, ca urmare a importantelor investiții materializate în industria locală, s-au creat condiții optime pentru creșterea și, simultan, diversificarea activităților noastre în două direcții : asigurarea cu un fond tot mai mare de. mărfuri a pieței interne și îmbunătățirea prestațiilor către populație, precum și livrarea la export a unui volum mereu lărgit de produse. Anul trecut, de e- xemplu, contribuția industriei locale din județ la export s-a cifrat la 140 milioane lei. Sîn- tem în măsură, actualmente, să producem unele utilaje moderne, care înainte se procurau din import. în secția nouă pe care am construit-o anul trecut la Timișoara fabricăm o serie de utilaje pentru autoutilare, cît și pentru alte unități ale industriei locale din țară (mașini pentru spălătorii și curățătorii chimice), utilaje pentru alimentația publică și utilaje pentru industria materialelor de construcții.Printre sortimentele fabricate de industria locală timișoreană se numără : mașini pentru tocat carne, pentru spălat și curățat cartofi, roboți pentru bucătării, mașini pentru ambalarea produselor zaharoase, pentru umplut capsule cu acid carbonic, foarfeci-ghilotină, cuptoare semiautomate de vopsit care utilizează raze infraroșii etc. Industria locală mai dispune de o nouă fabrică de sobe de teracotă, de un poligon de prefabricate din beton, de o fabrică de mobilier mic și scaune, de spălătorii și curățătorii rapide etc. în unitățile sale chimice și de prelucrare a maselor plastice se realizează jucării, articole de uz casnic (pahare, farfurii, tăvi), ambalaje pentru produse alimentare. etc.în cursul acestui cincinal se vor construi și pune în funcțiune în cadrul industriei locale din județ alte patru fabrici de materiale de construcții (cărămizi, blocuri de beton și argilă expandată), o turnătorie de fontă și neferoase, o nouă secție constructoare de mașini pentru sectorul materialelor de construcție, două fabrici de pîine. Se vor asimila noi produse din mase plastice pentru înlocuirea unor repere din metal. O importantă dezvoltare va cunoaște și secția de articole electrocera- mice.în vederea unei cît mai rapide și bune desfaceri a produselor realizate în unitățile componente, industria locală din județul Timiș urmează să-și deschidă magazine proprii.

I. CROITORU

agenda de lucru a consiliilor intercooperatiste necesită un sprijin calificat și operativ din partea, organelor agricole județene, mai ales în ceea ce privește continuarea acțiunilor de profilare a producției, realizarea unor obiective de investiții de interes comun ; extinderea amenajărilor pentru irigații, creșterea animalelor, semiindustrializarea produselor etc.Actuala formă de organizare și con

CONDUCERE UNITARĂ, LEGĂTURĂ NEMIJLOCITĂ 
CU UNITĂȚILE DE PRODUCȚIE

ne spunea ing. Emil Bălăuță, directorul general al direcției, în perioada care a trecut de la constituire au fost întreprinse un șir de măsuri privind profilarea producției agricole în cadrul consiliilor intercooperatiste, în concordanță cu condițiile naturale și social-economice din fiecare cooperativă agricolă. Cu sprijinul specialiștilor direcției, în cadrul consiliului in- tercooperatist Traian s-a trecut la profilarea sectorului zootehnic al cooperativelor agricole, astfel îneît fiecare unitate să crească acele specii sau categorii de animale pentru care întrunește cele mai favorabile condiții. Potrivit profilului adoptat, se vor crește vaci la cooperativele Traian și Silistraru. porcine la Unirea și Urleasca, păsări la Tralan și Valea Cînepii, iar îngrășarea tineretului taurin provenit de la toate cooperativele agricole din componen

siliilor intercooperatiste s-a trecut la profilarea producției vegetale, acor- dindu-se prioritate plantelor cerealiere, tehnice și furajere care ocupă cele mai mari suprafețe ; un plus de atenție se dă culturilor irigate. Spre exemplu, în cadrul consiliului irater- cooperatist Jirlău s-au scos roșiile timpurii de la cooperativele Cîineni și Vișani, care obțineau rezultate slabe, concentrîndu-se acolo unde sînt condiții, îndeosebi la Jirlău, unitate care a prevăzut1 să obțină în acest an 4 000 tone de legume.Unele consilii intercooperatiste au prevăzut să efectueze importante lucrări în domeniul îmbunătățirilor funciare. Consiliul intercooperatist însurăței, din care fac parte 4 cooperative agricole, a hotărit să execute in comun 3.5 km dig pentru a apăra de inundații 600 ha în lunca Călmățuiu- luL Multe alte măsuri înscrise pe

ducere a agriculturii creează premise pentru aplicarea unor măsuri unitare care vizează atît realizarea producției, cît și industrializarea și valorificarea acesteia prin întreprinderi specializate. Se poate spune că circuitul agricol capătă continuitatea firească de la realizarea producției și pînă la desfacerea ei, fără verigi intermediare, care scad interesul pentru calitate și umflă prețul de cost. Această continuitate este favorizată de crearea centralelor și trusturilor cu statut de centrală de Ia nivelul ministerului, organisme cu atribuții precis delimitate intr-un sector de producție, cu răspundere unică fată de realizarea sarcinilor in unitățile subordonate — atît în sfera producției, cit și a industrializării și desfacerii. Totodată, se creează relații directe, nemijlocite între unitățile agricole și întreprinderile de industriali-
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t e a t r e
0 Filarmonica de stat „George 
Enescu“ : Un program (le concert 
intitulat : „Bach și fiii săi“. In
terpretează Cvintetul „Concerti
no" — 20.
O Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
o Teatrul de operetă : Sînge vie- 
nez — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Travesti — 20. 
o Teatrul de comedie : Cher 
Antoine — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire 
— 20.
O Teatrul Mic : Fata care a 
o minune — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (mw 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30; 
(sala Studio) : Năzdrăvanul O ci- 
dentului — 20.
a Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 16.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana
— 17; (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 17.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Viața... o come
die — 19,30.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul infern
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Sonatul Lunii — 19,30.
a Circul de stat : Internațional ’71
— 19,30.

făcut

(sala

0 Ultimul samurai : AURORA — 
9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15.
0 Pe luciul gheții : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, MOȘILOR
— 15; 17; 19: 21.
o Dlllgența — 9; Can-can — 10,30; 
12,30; 14,30, Povestea lui Vernon și 
Irene Castle — 16,30; 18,45, Zveni- 
gora — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
0 B. D. intră în acțiune : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
0 Cinci pentru infern ~ ‘
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30.
o Semnale pe drum : 
GREȘUL — 15,30; 18; 20.
o Cîntccele mării : BUCEGI — 
16; 18.15; 20,30.
0 Stăpîn pe situație : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
0 Vagabondul : PACEA — 9;
12,30; 16; 19.30, RAHOVA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
0 Șarada : VIITORUL
17; 19.
o Călătorie în jurul craniului 
meu : VIITORUL — 21.
a Străinii : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
0 Ursul șl păpușa : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, CIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
0 Răzbunarea Sfîntului : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
o Genovcva de Brabant : MIORI
ȚA — 9—14,30 în continuare; 16,30; 
.................... ARTA — 15,30; 18;

VOLGA 
20,30, 
18,15; 
13,30;

PRO-

15;

18,30; 20,30,
20,15.
O Al grijă 
16; 18; 20.
O Soarele

de Suzl : MUNCA

vagabonzilor : FLA
CĂRA — 15.30; 18; -,‘~ 
0 Comisarul X și „panterele al
bastre" : VITAN — 15,30; 18; 20,15. 
n Adio, prieteni : 
15,30; 18; 20,15.
O Vara de altădată • LAROMET 
— 15,30; 17,30; 19,30.

20,15.

15.30; 18; 20,15. 
COSMOS —

3SS

• Mihai Viteazul î PATRIA — 10; 
15; 19,30.
© Ora scorpionului : LUMINA — 
9,30: 12; 14,30; 17,30; 20,15.
O îngerii negri : FESTIVAL —
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
O Incineratorul : CENTRAL —
9 15.
0 Strada lăturalnică : CENTRAL
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
* Romeo și Julleta : CAPITOL — 
8,45; 11,45; 14,45; 18; 21.
0 Bătălia pentru Alger : FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
0 Z : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30; 18.
0 Ambasador al Uniunii Sovie
tice : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 20,15.
o Clanul sicilienilor : LUCEAFĂ
RUL — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
O Circ fără frontiere : TIMPURI 
NOI — 9,15—17,15 în continuare.
O Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19; 20,45.
0 Tripla verificare : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
0 Băieți buni, băieți răi : GRI- 
VIȚA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 
20,30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30.
0 Un italian în America : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30. EXCELSIOR — 9,15; 11,30;
13,45, 16; 18,15; 20,30, VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

(Urmare din pag. I)
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10,00—11,30 Emisiune-lecțle pentru 
lucrătorii din agricultură • 
Lucrări de îmbunătățire a 
producției pe pajiștile natu
rale. Prezintă ing. Mircea 
Pop și ing. Tudorache Stancu. 
Deschiderea emisiunii. „Ex- 

,Terra ’71“ — emisiune-concurs 
de construcții tehnice pentru 
pionieri și școlari.

18,30 Cadran internațional. 
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1091 de seri — emisiune pen-1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
Telejurnalul de seară.
Cincinalul în cifre și imagini. 
Satisfacerea tot mal largă a 
cerințelor de consum ale 
populației.
Teleclnemateca : filmul artis
tic „Circul" — o producție a 
studiourilor sovietice realizat 
de G. Alexandrov. In rolul 
principal : Liubov Orlova.

21.50 Poșta TV de Ion Bucheru. 
22,05 Emisiune de știință. România

la ora atomului. Participă 
prof. Ion Ursu, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară. Emisiune 
de ing. Dumitru Cucu și Cor- 
neliu Rusu.

22,30 Bucuriile muzicii. Mario del 
Monaco.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

19,30
20,00

20,20

ionm-economic
4

realizarea „pe viu“ a mult mai numeroase tipuri — diferențiate atît ca temă, ca rezolvare funcțională, cît și ca soluție constructivă (materiale și metode) — verificate pe cale experimentală. în această privință, socot că forurile de resort — Ministerul Materialelor de Construcție, Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală — municipalitățile, în frunte cu aceea a Capitalei, cît și autoritățile locale din cele 39 de județe, ar trebui să manifeste mult mai multă preocupare decît pînă în prezent. Tematic, ca și funcțional și economic, numai astfel se vor putea trage concluzii bazate pe realitate, pe opinia consumatorului — marele public — a investitorului, a autorităților, a constructorului și a arhitectului.
— Ce importanță acordați 

dumneavoastră dezbaterilor pro
fesionale desfășurate in cadrul 
Uniunii Arhitecților ? Socotiți 
mulțumitoare eficiența și nivelul 
acestora ? Pe ce căi credeți că 
ar putea fi ele sporite ?— Mi se pare că toate discuțiile organizate în cadrul U.A. — sau în afara uniunii, cu sprijinul acesteia — sint utile, socotindu-le însă deosebit de folositoare pe cele axate pe probleme concrete, majore, în care

El O H H ii Hzare și valorificare Ia nivelul județului. Aceste relații, în județul Brăila, au un început promițător. întreprinderea de industrializare a cărnii, spunea directorul acesteia, ing. Badea O- liviu, este direct interesată în creșterea producției, a numărului de animale îngrășate și a tonajului acestora, folosirea propriilor resurse pentru organizarea de îngrășătorii. Primele acțiuni prevăzute : instruirea valorifi- catorilor din cooperativele agricole privind încadrarea animalelor pe calități ; amenajarea unei îngrășătorii pentru 1 000 de miei la însurăței, cu fonduri de mică mecanizare ; utilizarea unor adăposturi goale pentru a crește 300 de scroafe ai căror purcei vor fi vîn- duți cooperatorilor care contractează porci ; mărirea producției de făină, de carne și de sînge de uz zootehnic.înlăturarea unor vechi carențe privind preluarea și calitatea laptelui își poate găsi rezolvarea o dată cu trecerea întreprinderii de industrializare a laptelui în același sistem de organizare care cuprinde și unitățile crescătoare de vaci. Directorul întreprinderii amintite, tov. Mclca Dobre, relatează : „Producem cantități însemnate de lapte praf de uz uman și furajer, precum și brînzeturi a căror calitate depinde de materia primă. De aceea, instruim în comun atît personalul întreprinderii, cît și cadrele care lucrează în fermele de vaci pe probleme privind igiena mulsului, efectuarea analizelor, răcirea sau prerăcirea laptelui. în interesul comun al producătorilor și consumatorilor, pentru a asigura calitatea laptelui, înainte de sosirea sezonului cald vom procura răcitoare plan tubular;, care costă numai eîteva mii de lei, pentru fiecare fermă de vaci. De asemenea, vom mări capacitatea’ de îmbuteliere a laptelui și vom înființa noi magazine de desfacere a unei cît mai mari părți a produselor, fără intermediari". Sînt preocupări care relevă un bun început pe calea integrării economice a întreprinderii,
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concluziile pot să fie într-un fel generalizate sau care s-ar dovedi de însemnătate pentru orientarea și progresul arhitecturii. Citez ca pozitive discuțiile care s-au purtat în legătură cu planurile de sistematizare în diferite reședințe de județ. Regret că nu au loc dezbateri mai frecvente în legătură cu mari și recente realizări, care ar trebui să facă toate obiectul unor asemenea discuții. Regret, iarăși, că un anume gen de dialog, deosebit de fructuos, nu poate avea loc din cauza cvasi-inexistenței concursurilor de proiectare, care ar avea darul de a pune problemele, de a le soluționa în alternative extrem de utile schimbului de opinii, și care ar duce la rezolvarea — cu siguranță mai corespunzătoare — a unui însemnat număr de teme ; însuși concursul fiind o dezbatere, el ar putea fi urmat de discuții, ceea ce ar duce la întărirea acestei forme de promovare a talentelor autentice, a ideilor valoroase — și nu, cum poate se tem unii, la contestarea sau anularea deciziilor luate de juriu. în încheiere, doresc să adaug că o deosebită importanță trebuie acordată dezbaterilor profesionale pe care, fără îndoială, le va prilejui apropiata conferință a Uniunii Arhitecților. Cu această ocazie, problemele de principiu ridicate în tezele nu demult date publicității vor fi supuse forumului competent al obștei arhitecților români.
a rezolvării unitare a problemelor producției, industrializării și desfacerii unui produs de primă necesitate pentru aprovizionarea populației.Avantaje incontestabile se scontează și prin crearea întreprinderii de producere și valorificare a legumelor și fructelor — unitate subordonată direcției generale și ministerului. Concepția, măsurile și răspunderea unitară privind producția legumicolă și de fructe reies cu claritate dacă avem în vedere că întreprinderea se ocupă de întreaga gamă de lucrări, de la producerea răsadurilor, cultivarea legumelor în ferme specializate și pînă la realizarea și desfacerea produsului finit. în acest an, în locul mai multor beneficiari care preluau legume din aceeași unitate, încurcîn- du-se unii pe alții, s-a trecut la gruparea cooperativelor cultivatoare de legume pe cite un singur destinatar : piața, fabrica de conserve sau exportul.Am relevat citeva dintre elementele care conturează activitatea complexă a direcției generale a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor. Este un început promițător, dar numai un început, pentru că și in aceste zile munca unor cadre este grevată de vechiul stil de muncă. în birourile direcției continuă să se desfășoare cearceafuri de cifre, in timp ce aportul efectiv la rezolvarea problemelor în cooperativele agricole este sporadic. Probleme de stringentă actualitate, cum ar fi antrenarea maselor largi de cooperatori la înfăptuirea programelor de irigații, desecări și îndiguiri, continuă să rămină nerezolvate, pierzîndu-se timp extrem de prețios. Asemenea situații arată cită nevoie este ca acțiunile bune inițiate să fie continuate cu perseverență de către toate unitățile subordonate și toți specialiștii direcției și ai județului pentru a contribui mai rapid și eficient la realizarea amplului program de dezvoltare a agriculturii.
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Nu este 
vorba doar 
de o întîm- 
plareîntr-una din zilele trecute, Grigore Mihalache, excavatorist pe șantierul nr. 2 al Uzinei de utilaj petrolier din Tîrgoviște, și-a părăsit excavatorul, lăsîn- Idu-1 in funcțiune, cu brațul și cupa ridicate in aer. Aflat prin apropiere, Gheorghe Dragu, I muncitor pe șantierul 26 instalații, s-a urcat în cabina mașinii și' a apăsat pe pedala de comandă. în clipa următoare, cupa I excavatorului s-a prăbușit peste lăcătușul Toma Tache, acciden- tîndu-1 mortal. Pe de altă parte, Iîn cursul cercetărilor întreprinse în legătură cu acest caz, s-a constatat că zona de activitate a șantierului nr. 2 nu era împrej- Imuită, așa cum prevăd normele de tehnica securității muncii. De asemenea, aceste norme nici nu Iau fost aduse la cunoștința celor interesați. Iată, încă o dată, la ce tragice consecințe poate duce ne- I socotirea măsurilor de protecția muncii.

I La vila 
„Fraga**într-una din serile trecute, 1 vila „Fraga" — una dintre cele Imai frumoase vile din Sinaia, a fost învăluită într-un nor gros de fum. Ca și în alte cazuri, „seînteia" incendiului, depistată Idealtminteri destul de repede, a fost neglijența : de Ia o sobă nesupravegheată luase foc plan- Ișeul de bîrne și seînduri, pentru ca flăcările să se întindă apoi și spre acoperișul de șindrilă al clădirii. S-a dat alarma. Au so- Isit Ia fața locului pompierii. Lupta cu focul a durat mai bine de trei ore. Intervenția lor a Ifost încununată de succes : salvarea vilei și a altor bunuri materiale în valoare de peste un milion de lei.

I Pe firul 
unui „deran- 
jament“

ILa Centrul de rețele electrice 
Băilești. (Dolj) apăreau in ul
tima vreme diferențe destul de 
sensibile intre consumul de enei-' 

Igie electrică și volumul încasă
rilor. Unde să fie... „deranja
mentul" ? După un control ino- 

Ipinat, a fost descoperit pe „re
țeaua" dintre casierul de teren 
Constantin Deca și oficiul poștal 
unde acesta depunea banii inca- 

Isați de la consumatori I In nu
mai două luni de zile, casierul 
iși însușise, prin falsificarea 

Iunor chitanțe, citeva zeci de 
mii de lei.

| Crima din 
Belciugatele

Într-una din diminețile trecu- 
1 te, Stefan Cristache din satul 
IMatara (Ilfov), împreună cu vă

rul său Gheorghe M. Ilie din co
muna Belciugatele, a plecat pină 

Iin comuna Brănești, Primul voia 
să imprumute de la Banca de 
credit de aici o sumă de bani, 
iar al doilea urma să-i garanteze I împrumutul respectiv. Acasă nu 
s-a mai întors insă decît Gheor- I ghe M. Ilie. A doua zi, rudei» 

Iau reclamat dispariția lui Ște
fan Cristache. La scurt timp 
corpul său a fost găsit pe o ară- 

Itură, nu departe de sat. In urma 
cercetărilor efectuate s-a stabilit 
că fusese ucis, in timp ce-l con
ducea spre casă, chiar de către 

Icel ce-i oferise garanția la ban
că, pentru a-i lua banii împru
mutați. La citeva ora după crimă 

I Gheorghe M. Ilie, însoțit de
Marin Matache, s-a reîntors la 
locul faptei și a transportat ca
davrul pe un cîmp, la circa un 

I kilometru de la marginea dru
mului, pentru a nu fi descoperit. 
La primele cercetări, in fața 

I probelor, Gheorghe M. Ilie și-a
recunoscut fapta și a fost ares
tat. In prezent i se întocmește 

I dosarul penal pentru a fi înain
tat instanței de judecată.

I Cine-i arată... 
calea

I întoarsă?INu de mult. Petru Toma din Baia Mare, str. M. Eminescu nr. 46, i-a cerut fiului său Traian, Ielev în clasa a VIII-a la liceu, să-i arate carnetul de note. „E la diriginte" — a motivat la în- Iceput băiatul, dar după citeva zile tatăl a aflat că adevărul era cu totul altul : fiul său refuza să-i prezinte carnetul, întrucît Iera corigent la trei materii. în această situație i-a tras „zece curele" ; efectul lor n-a fost însă Icel dorit de părinte : copilul a fugit de acasă. După vreo citeva zile, se pare că ar fi fost văzut Iprin Satu-Mare. Cert este că tatăl (decis acum să încerce o altă cale de ieșire din această situație) a plecat după el, dar nu I-a
I găsit. în acest caz, orice relație comunicată, fie părinților, fie organelor de miliție, poate grăbi
I reîntoarcerea lui acasă. Mai este încă timp ca Traian Toma să nu ajungă de la cele trei corigente la repetenție 1
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Primiri
la C. C. al P. C. R.Marți la amiază, tovarășul Gheor- ghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Uniunii Tineretului Comunist Leninist, condusă de tovarășul Evgheni Mihailovici Tiajelnikov, prtm-secretar al C.C. al U.T.C.L., care a luat parte la lucrările celui de-al IX-lea Congres al Uniunii Ti-, neretului Comunist din România.La întilnire au participat tovarășii Dan Marțian, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. și Walter Iosif, secretar al C.C. al U.T.C.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
întîlnirea delegației Uniunii Tineretului 

Comunist-Leninist cu membri ai organizației 
U. T. C. de la Uzinele „23 August"Delegația Uniunii Tineretului Comunist-Leninist din Uniunea Sovietică, condusă de Evghenii Tiajelnikov, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L., care a participat la cel de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din țara noastră, s-a întîlnit marți după-amiază cu membri ai organizației U.T.C. de la Uzinele „23 August1* din Capitală.în cadrul manifestării, prezidată de secretarul Comitetului U.T.C. al Uzinei — Dumitru Badea — a luat cu- vîntul Ion Popa, prim-secretar al Comitetului U.T.C. al sectorului 3, care a salutat delegația tineretului sovietic în numele celor peste 24 000 de tineri uteciști, muncitori, tehnicieni, ingineri și elevi ce își desfășoară activitatea în uzinele, fabricile și școlile din acest sector al Capitalei, sub- liniind că această întâlnire constituie o manifestare vie a prieteniei și simpatici reciproce statornicite de-a lungul timpurilor între tineretul român și sovietic. Tineretul din țara noastră, a spus vorbitorul, urmărește cu viu interes și profundă simpatie activitatea creatoare a oamenilor so- ” ietici, contribuția tineretului educat 

? le Comsomol la progresul și înflori- ' rea patriei, el se bucură din inimă de realizările memorabile pe care Uniunea Sovietică le obține pe drumul construirii comunismului, in dezvoltarea economiei, științei și culturii, în cucerirea spațiului cosmic și ridicarea bunăstării materiale a Întregului popor.în continuare, vorbitorul a înfățișat oaspeților preocupările actuale ale organizațiilor U.T.C., îndreptate în direcția educării și mobilizării tineretului pentru transpunerea în fapt a programului elaborat de Congresul al X-Iea al P.C.R., a politicii generale interne și externe a partidului.în încheiere, vorbitorul a subliniat faptul că Uniunea Tineretului Comunist dă o înaltă prețuire relațiilor tradiționale de prietenie . dintre tineretul român și sovietic, și .și-a exprimat convingerea că aceste relații vor cunoaște o continuă întărire și dezvoltare pe baza stimei și respectului reciproc.în cuvîntul său, lăcătușul mecanic Gheorghe Gușă a spus : De la tribuna celui mai înalt forum al organizației noastre revoluționare, parti- cipanții la recentul Congres al U.T.C. au făcut cunoscute sentimentele internaționaliste de care sîntem animați, voința de monolit cu care
★Delegațiile organizațiilor de tineret de peste hotare, care au luat parte la lucrările Congresului al IX-lea al U.T.C., au plecat marți într-o călătorie prin țară. în cursul dimineții

Magazinele de specialitate au pus în vinzare tradiționalele rpărțișoa- re, precum și cadouri ce pot insoți, ca de obicei, acest simbol al primăverii. Este vorba de un bogat sortiment de articole : brățări, coliere, mărgele, broșe, diverse garnituri decorative moderne pentru vestimentația de sezon, ceasuri de diferite formate. Pentru acest prilej, întreprinderea bucureșteană „Macul roșu" a livrat unităților comerciale variate produse cosmetice : flacoane și casete cu apă de colonie „Eva 1001“ — cu o plăcută nuanță de rășinoase, apă de colonie și săpun parfumat „București", parfumuri „Dalia", „Libelula", „Rodica", „Basm". „Roxana". La acestea se adaugă lacurile fixative „Sanda" și „Eva" și aproape 50 de sortimente de pudră compactă, indigenă și din import. Nomenclatorul produselor pregătite în mod special pentru cadouri de „Mărțișor-1971" cuprinde și alte articole ce pot fi oferite celor dragi.Foto : M. Cioc

Marți la amiază, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășii Luis Bayardo Sardi, membru supleant al Comisiei Politice și al Secretariatului C.C. al ..Mișcării pentru Socialism — Forța Comunistă Venezueleană" (M.A.S.) și Adam Alexis membru al C.C. al M.A.S., președintele Consiliului Central al Uniunii Tineretului Comunist din Venezuela, care au participat la cel de-al IX-lea Congres al U.T.C. din România.La primire au participat tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., și Nicolcioiu Vasile, secretar al C.C. al U.T.C.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

înfăptuim prevederile programului conceput de partidul și statul nostru pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Prezența delegației Uniunii Tineretului Comunist-Leninist în mijlocul nostru ne bucură sincer, prilejuin- du-ne posibilitatea de a alătura salutului adresat la congres sentimentele prietenești ale tinerilor muncitori din uzina al cărui nume este legat de o dată scumpă poporului român.Tinărul inginer Dan Zăgănescu a relevat și el bogata activitate a tineretului sovietic pe «are a cunoscut-o anul trecut, cu prilejul vizitei făcute in U.R.S.S. Pretutindeni, a spus el, am trăit satisfacția unui e- veniment deosebit din viața mea, a- cela de a putea să văd la fața locului țara unde s-a născut primii cos- monauți, țară in care au prins viață îndrăznețe gînduri ale oamenilor.A luat apoi cuvîntul Evghenii Tiajelnikov, care, în numele tineretului Uniunii Sovietice, a transmis tineretului acestei mari uzine bucureș- tene, tuturor tinerilor din țara noastră, un salut frățesc și urări de noi succese în construcția socialistă. El a vorbit apoi pe larg despre succesele remarcabile obținute de poporul sovietic, condus de gloriosul său partid comunist, despre contribuția însemnată pe care și-o aduce tineretul sovietic la dezvoltarea producției, ridicarea eficacității sale, la progresul tehnico-științific și cultural. Referin- du-se la glorioasele tradiții de prietenie statornicite între popoarele celor două țări, Evghenii Tiajelnikov a subliniat că tineretul din Uniunea Sovietică și România este legat prin- tr-o prietenie și colaborare îndelungată, bazată pe principiile marxist- leninismului și internaționalismului socialist, prin lupta comună pentru pace, împotriva politicii imperialiste de subjugare și împotriva războiului.în încheiere, exprimînd bucuria pentru realizările obținute de poporul și tineretul român, primul secretar-al C.C. al U.T.C.L. a urat tinerilor de la Uzina „23 August" și celor din întreaga țară realizări și mai mari în construcția socialismului.La întilnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, au participat Iosif Walter, secretar al C.C. al U.T.C., precum și membri ai ambasadei U.R.S.S. la București.După întilnire, delegația a vizitat principalele secții ale uzinei.
*au fost vizitate Muzeul Doftana și Muzeul Peleș.După-amiază, oaspeții au plecat spre Brașov. (Agerpres)

Cronica zilei PRIMIRE LA TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER
VLa 23 februarie a.c. secretarul de stat din M.A.E. al R.F. a Germaniei, Paul Frank, a avut convorbiri la M.A.E. al Republicii Socialiste România, cu George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe, și Vasile Gliga, adjunct al ministrului, în legătură cu evoluția relațiilor între cele două țări, precum și asupra unor probleme internaționale de interes comun.Au fost prezenți Erich Strătling, ambasadorul R.F. a Germaniei Ia București, precum și funcționari superiori din cele două ministere de externe.

★La 23 februarie, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, a plecat în Republica Arabă Unită unde va face o vizită la invitația lui Saad Afra, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al R.A.U.La plecare, au fost prezenți Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și funcționari superiori din M.A.E.Pe aeroportul Otopeni au fost, de asemenea, prezenți, Ibrahim Youssri, însărcinat cu afaceri a.i. al R.A.U., și Salah Eddin I. Al-Sheikhly, însărcinatul cu afaceri a.i. al Irakului la București.După încheierea vizitei în R.A.U., Petru Burlacu va vizita și alte țări arabe.
★La invitația Secretariatului permanent al Organizației de solidaritate cu țările afro-asiatice, marți dimineața a plecat la Cairo o delegație a Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, condusă de prof. univ. Stanciu Stoian, secretar general, care va face o vizită de prietenie în Republica Arabă Unită.

MITING DE SOLIDARITATE SI PRIETENE->

CD TINERETULPeste 500 de tineri muncitori, elevi ai școlii profesionale, tehnicieni și ingineri de la uzina „Autobuzul" din Capitală au participat marți după- amiază la mitingul de prietenie și solidaritate frățească cu poporul și tineretul coreean, organizat cu prilejul vizitei în această unitate industrială a delegației Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din R.P.D. Coreeană, condusă de tovarășa Kim Zang Suk, vicepreședinte al C.C. al U.T.M.S., care a luat parte la lucrările celui de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din țara noastră.Erau de față Kang Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, și membri ai ambasadei.Mitingul a fost deschis de Alexandru Petrache, secretarul comitetului U.T.C. din uzină.
A luat apoi cuvîntul tînărul sudor Ștefan Stoian, care, după ce a arătat că tineretul român, alături de întregul nostru popor, privește cu o vie admirație eforturile pe care poporul coreean le face pentru ca acea zonă a lumii în care trăiește să nu .mai cunoască ororile unei noi conflagrații . militare, a spus, printre altele: Lupta dv. este deosebit de grea, fiindcă imperialismul încearcă prin încălcări de frontieră, pătrunderi in apele teritoriale, violarea spațiului aerian să împiedice realizarea grandioasei opere în care v-ați angajat — construcția societății socialiste — dar, așa cum istoria a confirmat în nenumărate rînduri, voința de libertate, progres și prosperitate a unui popor nu poate fi îngenuncheată. In eroica luptă pe care o duceți pentru consolidarea cuceririlor revoluționare, a independentei și suveranității naționale. nu sinteți singuri ; tineretul din România, educat în spiritul internaționalismului, împreună cu tinerii din celelalte țări socialiste, este alături de lupta dreaptă pe care o duceți împotriva imperialismului, pentru unificarea patriei.Activitatea neobosită pe care tineretul coreean o desfășoară pentru înflorirea patriei sale — a spus, printre altele, tînăra Eugenia Busuioc — reprezintă o importantă contribuție la triumful păcii și progresului in întreaga lume.Tineretul țării noastre, organizația sa revoluționară, exprimîndu-și deplina adeziune la politica internă și externă a partidului, animat de spiritul internaționalist, va milita și în viitor pentru lărgirea cooperării cu toate organizațiile de tineret, care se pronunță pentru libertate, pace și progres, va acționa alături de întreaga generație tînără pentru ca în lume să domnească pacea și înțelegerea între popoare.Tovarășul Dumitru Gheorghișan, membru al Biroului C.C. al U.T.C., prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., după ce a arătat că tineretul și poporul român dau o înaltă apreciere luptei poporului coreean pentru libertate și independență națională, a subliniat succesele remarcabile obținute de oamenii muncii din R.P.D. Coreeană, sub conducerea Partidului Muncii, în
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/Vo7 dezbateri în 
problema „C.I.O. 
și schiul alpin“
Președintele Comitetului internațional olimpic. Avery Brundage, a avut la New York o întrevedere cu președintele Federației internaționale de schi, Marc Hodler, pentru a discuta problemele in suspensie intre cele două foruri sportive. Caracteri- zînd întîlnirea ca „amicală și constructivă", M. Hodler a declarat că „a fost făcut un pas important pentru menținerea schiului alpin în programul Jocurilor olimpice de iarnă de la Sapporo. Acum există șanse să aplanăm toate divergentele care, la un moment dat, riscau să se transforme intr-o ruptură definitivă". Președintele Federației internaționale de schi (F.I.S.) a informat, de asemenea, despre proiectul unui cod al schiorilor în relațiile acestora cu firmele publicitare, in sensul că se va evita ingerința reclamei în competiția sportivă propriu-zisă. Proiectul va fi supus spre aprobare" consiliului F.I.S. ce se va ține în orașul finlandez Lahti, la începutul lunii martie.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți la amiază în vizită protocolară de prezentare pe E- duardo Casuso Gandarillas, mi-
Vizitele ministrului comerțului din AlgeriaMembrii delegației economice a Republicii Algeriene Democratice și Populare, condusă de Layaki Yaker, ministiul comerțului, au avut marți dimineață o întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior cu ministrul Cornel Burtică. Cele două părți au examinat noi posibilități de dezvol-

Cu prilejul celei de-a 53-a aniversări 
a ArmateiMarți seara, cu prilejul celei de-a 53-a aniversări a Armatei Sovietice, atașatul militar aero și naval al Uniunii Sovietice la București, colonel A. F. Musatov a oferit o recepție.Au luat parte general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, șeful Marelui Stat Major, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor instituții centrale, reprezentanți ai A.R.L.U.S., generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă. Era prezentă de- 

toate domeniile construcției socialiste.Tineretul român — a relevat el — condamnă cu hotărîre toate acțiunile criminale puse la cale de marionetele de la Seul împotriva patrioților și revoluționarilor sud-coreeni. cere cu insistență să se pună capăt tuturor fărădelegilor și persecuțiilor din Coreea de sud, să fie puși in libertate toți acei care sînt întemnițați pentru faptul că au îndrăznit să- se pronunțe în favoarea unificării pașnice a țării. Partidul, guvernul și Întregul popor și tineret român se pronunță consecvent pentru retragerea trupelor americane din Coreea de sud, sprijină năzuința poporului coreean de a-și hotărî singur soarta, în conformitate cu interesele naționale.In încheiere, vorbitorul a transmis Întregului tineret revoluționar coreean mesajul de solidaritate militantă al tineretului român și urarea de a obține succese și mai mari în munca pașnică de construire a socialismului, în lupta pentru apărarea cuceririlor revoluționare.Conducătoarea delegației tineretului coreean ia lucrările celui de-al IX-lea Congres al U.T.C., Kim Zang Suk, vicepreședinte al C.C. al Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din R.P.D. Coreeană, a mulțumit, în cuvîntul său, pentru sentimentele de prietenie și solidaritate manifestate față de munca și lupta tineretului coreean. Vorbind despre succesele obținute de țara noastră și subliniind că ele sînt rodul conducerii poporului de către Partidul Comunist Român, vorbitoarea a spus : Poporul și tineretul din Coreea se bucură sincer de succesele obținute de România în opera de făurire a noii societăți. Vorbitoarea a înfățișat apoi tabloul realizărilor dobîndite de țara sa în construcția socialistă, al luptei pentru zădărnicirea uneltirilor imperialismului american și realizarea în mod independent a unificării patriei sale. Ea a prezentat apoi actele ostile comise de imperialiștii americani împotriva poporului coreean, arătînd că manevrele lor și ale slugilor de la Seul, in frunte cu marioneta Pak Cijan Hi, creează în țară o situație gravă. Experiența istorică, a continuat Kim Zang Suk, arată că unificarea pașnică a țării este de neconceput, atit timp cit imperialiștii americani vor rămîne în Coreea de Sud. însuflețiți de realizările remarcabile obținute în partea de nord a țării, revoluționarii și poporul din Coreea de sud își întăresc tot mai mult forța de luptă pentru salvarea națională.O dată cu întoarcerea în patrie, a spus în încheiere vorbitoarea, delegația noastră va împărtăși tineretului coreean căldura cu care a fost înconjurată pretutindeni și va transmite sentimentele de sprijin și de solidaritate fermă ale poporului și tineretului român față de lupta dreaptă a poporului nostru pentru salvarea națională.In timpul mitingului, tinerii de Ia uzina „Autobuzul" au făcut o caldă și entuziastă manifestare de prietenie, simpatie și solidaritate solilor tineretului coreean. (Agerpres)

Campionatele mondiale 
de patinaj artisticLa Lyon a avut loc deschiderea Campionatelor mondiale de patinaj artistic. Cu acest prilej, primarul orașului. Louis Pradel, i-a primit pe conducătorii loturilor participante și pe sportivi, în salonul de recepție al primăriei. La campionate vor asista secretarul de stat pentru problemele tineretului și sportului, Joseph Comiți, și colonelul Marceau Crespin,ÎN CÎTEVA RÎNDURIO Cele patru meciuri (cuprinzînd cite 10 partide fiecare) ale sferturilor de finală ale Campionatului mondial masculin de șah vor începe la 2 mai. întilnirea dintre Viktor Korcinoi și Efim Gheller va fi organizată de Federația de șah din U.R.S.S. Fostul campion mondial, Tigran Petrosian, și vest-germanul Robert Hubner vor juca în Olanda, iar danezul Bent Larsen și Wolfgang Uhlmann (R. D. Germană) își vor disputa șansele la Las Palmas (Insulele Canare). în ceea ce pri

nistru plenipotențiar, șeful Reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei în România.La primire a participat Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres) 

tare a schimburilor comerciale, a colaborării și cooperării economice și tehnice româno-algeriene.După-amiază, oaspeții au vizitat Rafinăria de la Brazi, iar seara, Cornel Burtică a oferit, în onoarea lor, un dineu.

legația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din Uniunea Sovietică, condusă de Evghenii Tiajelnikov, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul celei de-a 53-a aniversări a Armatei Sovietice, la Monumentul Eroilor Sovietici din Capitală eu fost depuse coroane de flori din partea Consiliului popular al municipiului București și a garnizoanei militare a Capitalei. A fost depusă, de asemenea, o coroană de flori din partea Ambasadei Uniunii Sovietice la București.La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului popular al municipiului București.Au luat parte A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei, precum și delegația Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S. care a participat la lucrările Congresului al IX-lea al U.T.C.Au fost prezenți, de asemenea, a- tașați militari și membri ai corpului diplomatic.In aceeași zi, au fost depuse jerbe de fieri la cimitirele militarilor sovietici de la Jilava și Herăstrău, precum și la monumentele și cimitirele ostașilor sovietici din țară.(Agerpres)

De la ADASADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT anunță că tragerea de amortizare pe luna februarie 1971 a asigurărilor de viață are loc la 28 februarie 1971, in orașul București.Participă la tragere asigurările de viață pentru care primele sînt achitate la zi.Cu acest prilej se vor plăti, înainte de termenele stabilite in polițe, sumele asigurate corespunzătoare tuturor combinațiilor de litere ieșite la sorți.PENTRU A PARTICIPA LA A- CEASTA TRAGERE DE AMORTIZARE, ASIGURAȚII SINT INVITAȚI SA-ȘI ACHITE DIN TIMP PRIMELE DE ASIGURARE.
vremea

Timpul probabil pentru zilele dc 25, 26 și 27 februarie. In țară : Vremea va continua să se răcească în prima parte a intervalului. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații mai ales sub formă de ninsoare, mai frecvente în jumătatea de sud-est a țării, unde vîntul va prezenta intensificări temporare la începutul intervalului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, local mai coborîte, iar maximele intre minus 4 și plus 6 grade. In București : Vreme relativ rece cu cerul mai mult noros. Temporar ninsori. Vîntul va sufla cu intensificări la începutul intervalului. Temperatura în scădere.
PRONOSPORT

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 8 

DIN 21 FEBRUARIE 1971

CATEGORIA I: (13 rezultate) 1 
variantă 50% a 39 022 Iei și 1 va
riantă 25% a 19 511 lei ;

CATEGORIA a Il-a : (12 rezul
tate) 6,75 variante a 10 406 lei;

CATEGORIA a IlI-a : (11 rezul
tate) 101,65 variante a 1036 lei.

directorul Consiliului de educație fizică și sport din Franța.După desfășurarea a 4 figuri impuse în clasamentul probei masculine. pe primul loc se află cehoslovacul Nepela cu 698,1 puncte, urmat de francezul Pera cu 695,9 puncte. După două probe, Gh. Fa- zekas (România) ocupa locul 20.
vește meciul dintre marii maeștri Mark Taimanov (U.R.S.S.) și Robert Fischer (S.U.A.) nu a fost luată încă o hotărîre definitivă, urmind a se alege între U.R.S.S., Olanda și Spania.O Tradiționalul turneu internațional de fotbal de Ia Viarcggio (rezervat echipelor de juniori) a fost ciști- gat în acest an de formația italiană Internazionale Milano. In finală, Inter a întrecut cu scorul de 2—1 echipa A. C. Milan.

viața internațională

Congrese ale organizațiilor

P. C. Chinez din regiunea autonomă 

Guansi și provincia Kansu
PEKIN 23 — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite : La Nanning, capitala regiunii autonome Guansi, și la Lanciou. capitala provinciei Kansu, au avut loc congresele regional și, respectiv, provincial de partid. Vorbitorii au trecut în revistă marile transformări în domeniile politic, economic și cultural survenite în ultimii ani în R.P. Chi

JAPONIA

Important succes electoral 

al forțelor de stingă
• CANDIDATUL COMUN AL COMUNIȘTILOR ȘI SOCIA

LIȘTILOR ALES PRIMAR AL ORAȘULUI KYOTOTOKIO 23 — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite : La Kyoto, vechea capitală a Japoniei, unul dintre cele mai mari orașe nipone, a fost ales primar candidatul comun al comuniștilor și socialiștilor, Motoki Funabashi, cu un avans do 30 000 de voturi față de adversarul său conservator, Eiichi Nagasue.în timpul campaniei electorale. Partidul Comunist din Japonia și Partidul Socialist au colaborat și au explicat alegătorilor relațiile strînse ale candidatului conservator cu cercurile financiare și liberal-demo- crate. Alegerea lui Funabashi este o victorie electorală importantă a forțelor democratice și ea ridică mult moralul promotorilor frontului comun al forțelor progresiste din celelalte orașe și prefecturi japoneze,
TRIPOLI ȘI LAGOS - 

NOI ETAPE
ÎN BĂTĂLIA PETROLULUIDupă negocierile purtate la Teheran între cele șase țări membre ale O.P.E.C. din regiunea Golfului Persic și reprezentanții companiilor petroliere, încheiate cu victoria primelor, orașul Tripoli este locul de desfășurare a unei noi runde de convorbiri în problema prețului petrolului. Reuniunea inaugurată marți, cu participarea reprezentanților Libiei, Algeriei, Irakului și Arabiei Sau- dite, are un caracter pregătitor, urmărind să coordoneze pozițiile celor patru țări în vederea negocierilor cu companiile care exploatează zăcămintele de pe teritoriul lor. Intr-o declarație făcută la sosirea sa Ia Tripoli, ministrul algerian al industriei și energiei, Belaid Abdes-Salam, a arătat că „prețurile pe care le vom cere companiilor exportatoare pentru petrolul mediteranean vor fi mai mari decît cele care ar putea să fie matematic deduse din acordul de Ia Teheran, ținînd seama de faptul eă transportul petrolului nostru spre
UN INTERVIU AL ȘAHINȘAHULUI IRANULUITEHERAN 23 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, Iranul și alte cinci state din zona Golfului Persic (Irak, Arabia Saudită, Kuweit, Abu Dhabi și Qatar) au încheiat un acord pe termen de cinci ani cu companiile petroliere occidentale, care au acceptat o sporire a prețurilor la petrol. Intr-un interviu acordat ziariștilor, șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, și-a exprimat satisfacția față de noul acord. Ei s-a angajat să onoreze acordul, chiar dacă „alte țări ar obține prețuri mal mari în urma tratativelor". Ce se va întîmpla după cinci ani va depinde de prețurile generale din lume, a

Prima sesiune 
a parlamentului 

sirian
• DEMISIA LUI AHMED EL 
KHATIB DIN FUNCȚIA DE ȘEF 

AL STATULUIDAMASC 23 (Agerpres). — La Damasc a avut loc prima sesiune a Consiliului Poporului al Republicii Arabe Siria — organul legislativ suprem, creat recent in baza unui decret prezidențial.Postul de radio Damasc anunță că, în cadrul primei sale reuniuni, parlamentul a aprobat demisia lui Ahmed EI Khatib din funcția de șef al statului și l-a ales ca președinte al Consiliului Poporului. în baza constituției provizorii siriene, după demisia lui Ahmed El Khatib, prerogativele de șef al statului vor fi îndeplinite de premierul Hafez Assad. Parlamentul sirian sc va pronunța, pină la sfirșitul acestei luni, asupra desemnării lui Hafez El Assad pentru funcția <le șef al statului, el ur- mînd să devină astfel singurul candidat la referendumul privind alegerea celui de-al 12-lea președinte al Siriei.Consiliul Poporului, ai cărui membri au fost desemnați printr-un decret prezidențial, are un mandat de doi ani. El este însărcinat cu elaborarea unei constituții permanente. în atribuțiile Consiliului intră, de asemenea, ratificarea proiectelor de lege, aprobarea bugetului național a convențiilor și acordurilor internaționale referitoare la securitatea statului, precum și decretarea amnistiei generale. 

neză. Ei au subliniat faptul că organizațiile de partid vor trebui să-și concentreze în continuare eforturile pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de cea de-a doua Plenară a Comitetului Central al P.C. Chinez și de cel de-al IX-lea Congres al partidului.După dezbateri, delegații au ales noile organe conducătoare.

unde vor avea loc alegeri locale în luna aprilie.In declarațiile făcute după această victorie, reprezentanții P.C.J. și P.S.J. au arătat că rezultatul alegerilor municipale din Kyoto, ca și alegerea progresistului Torazo Nina- gawa, pentru a șasea oară consecutiv în postul de guvernator al prefecturii Kyoto, demonstrează încă o dată că politica administrațiilor de stingă este foarte populară și că forțele democrate se impun permanent în viața politică a arhipelagului nipon. Șeful secretariatului C.C. al P.C.J., Tetsuo Fuwa, declara că votul de duminică confirmă necesitatea acțiunilor unite ale forțelor de stingă, concentrate în jurul P.C.J. și P.S.J., ca mijloc efectiv de realizare a unei reforme politice in Japonia.

Europa este mai puțin costisitor". Ministrul algerian a afirmat, de a- semenea, că la Tripoli va fi stabilit și un „program de ripostă" pentru eventualitatea in care societățile petroliere occidentale nu vor accepta revendicările ce vor fi elaborate aici. - : •Algeria și Libia nu sînt însă singurele țări africane care cer reconsiderarea raporturilor lor cu companiile petroliere.Guvernul federal al Nigeriei și-a anunțat hotărirea de a angaja la începutul lunii martie negocieri cu societățile petroliere străine care operează în această țară în legătură cu problema prețului petrolului nigerian, care reprezintă circa jumătate din prețul stabilit de țările O.P.E.C. Comunicatul dat publicității de Ministerul Minelor și Energiei menționează că guvernul nigerian are în vedere aderarea țării intr-un viitor apropiat la O.P.E.C.

spus el. „Dacă vor surveni schimbări dramatice in alte locuri, nu este de așteptat ca Golful Persic să nu-și apere interesele".„Iranul își va respecta contractele actuale cu consorțiul companiilor petroliere care activează în țară, dar, în cele din urmă, va trebui să se producă o schimbare în relațiile lor", a spus șahinșahul Iranului. Totodată, el a arătat că așteaptă momentul cind Iranul va extrage, va prelucra și va participa la comercializarea petrolului său. „Desigur, acesta este un obiectiv ambițios și realizarea lui ar putea să dureze o generație", a spus el în încheiere.

LOCK-OUT 
LA ORLY

Imaginea pe care o oferă azi 
cele două mari aeroporturi ale 
Parisului — Orly și Le Bourget
— este cu totul inedită. 158 de 
avioane ale celor mai mari so
cietăți de transport aeriene 
franceze sînt imobilizate la sol 
de greva personalului navigant 
de la „Air France", „Air Inter", 
și „U.T.A.". Criza a fost pro
vocată de refuzul dialogului în
tre conducerea sindicatului pilo
ților și reprezentanții patrona
tului. Vrind să dea o replică in 
extremis piloților greviști, cele 
trei societăți au suspendat toate 
zborurile pină in momentul so
luționării conflictului. Aceasta a 
dus luni la anularea a peste 300 
curse aeriene, ceea ce practic 
înseamnă stagnarea activității pe 
principalul aeroport al Franței
— Orly.

In fața măsurii abuzive a pa
tronatului, sindicatul piloților 
n-a depus armele și solicită cu 
insistență reluarea dialogului. 
Situația nu poate continua prea 
mult fără să degenereze intr-o 
gravă criza economică pentru 
cele trei companii. După pri
mele 48 de ore de imobilism, 
dialogul încă n-a început. Pa
tronii preferă deocamdată să 
Ciștige in duritate, pierzînd cite 5_ milioane de franci pe zi, dacii să cedeze revendicărilor ce
lei mai importante categorii de 
șalariați ai lor. Cit vor putea 
insă „ciștiga" in felul acesta ?

I. GR.



GENEVA LAOS

Comitetul pentru dezarmare
Ași-a reluat lucrările

viața internaționala

GENEVA 23 — Trimisul special Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : în sala Consiliilor a Palatului Națiunilor Unite de la Geneva s-a desfășurat marți după-amiază ședința inaugurală a noii runde de negocieri din Comitetul pentru dezarmare. La lucrări participă reprezentanți a 25 de state membre ale Comitetului.Delegația română este condusă de ambasadorul Ion Datcu, reprezentantul permanent al României pe lingă Oficiul European al Națiunilor Unite de la Geneva.în prima parte a lucrărilor, președintele ședinței, ambasadorul Escha- zier (Olanda), a trecut succint în revistă sarcinile ce stau în fața actualei sesiuni a Comitetului. în continuare, reprezentantul secretarului general al O.N.U. la lucrări, Ilkka Fastinen, a dat citire tradiționalului mesaj adresat de U Thant conferinței de la Geneva. Mesajul amintește că Declarația adoptată de cea de-a 25-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a exprimat speranța că negocierile de la Geneva vor permite să se treacă, prin etape succesive, la reducerea armamentelor și, în sfîrșit, la dezarmare în întreaga lume.Șeful delegației Uniunii Sovietice, ambasadorul A. A. Roșcin, care a urmat la cuvînt, a arătat că lucrările Comitetului trebuie să țină seama de dezbaterile asupra problemelor dezarmării, care au avut loc Ia cea de-a 25-a sesiune a O.N.U. Reprezentantul sovietic a arătat că, în concepția delegației sale, lucrările Comitetului trebuie să se concentreze asupra a trei categorii de măsuri principale : continuarea tratativelor asupra unor măsuri parțiale de dezarmare, rezolvarea problemelor dezarmării generale și totale și aplicarea acordurilor încheiate. între măsurile parțiale care ar

ORIENTUL APROPIAT
DECLARAȚIE A R.A.U. IN LEGĂTURĂ

CU COMUNICATUL GUVERNULUI ISRAELIANCAIRO. — Ministrul de externe al R.A.U., Mahmud Riad, a convocat Ia 22 februarie pe reprezentanții diplomatici ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței la Cairo pentru a le face o declarație în legătură cu comunicatul guvernului israelian publicat duminică. „Pacea este imposibil de realizat fără o retragere completă a trupelor israeliene de pe teritoriile ocu- pate", a subliniat ministrul de externe egiptean. El a cerut celor patru mari puteri să-și asume responsabilitățile în fața „respingerii de către Israel a propunerilor ambasadorului Jarring".Ziarul „Al Ahram" relevă că Israelul are sarcina de a da un răspuns nu la nota Egiptului către mediatorul O.N.U., ci la propunerile formulate de Jarring. Guvernul egiptean, scrie ziarul, a răspuns pozitiv la întrebarea mediatorului O.N.U. dacă este dispus să se conformeze rezoluției Consiliului de Securitate din 1967 pentru reglementarea crizei din Orientul Apropiat. Prin poziția sa,

OAMENI DE ȘTIINȚĂ IN SPRIJINUL
IDEILOR PĂCII, SECURITĂȚII 
Șl COLABORĂRII ÎN EUROPA

La Viena a avut loe, între 19 și 21 februarie, o conferință științifică internațională consacrată problemelor păcii, securității și colaborării in Europa. Tema pusă în dezbatere a stirnit nn larg interes, fapt ilustrat de participarea Ia această reuniune a 70 de oameni de știință din 19 țări, intre care și România. Reuniunea nu a adoptat vreun document, scopul ei fiind efectuarea unui schimb larg de opinii in problemele securității și colaborării europene.Nota dominantă a acestor schimburi de păreri a constituit-o dorința și preocuparea participanților de a-și aduce contribuția la statornicirea unui climat de destindere și securitate pe continentul nostru, de a sprijini orice inițiativă menită să ducă la realizarea acestui deziderat. Indiferent de argumentele și soluțiile prezentate de vorbitori, ideea centrală spre care au gravitat intervențiile a fost necesitatea întrunirii conferinței ge- neral-europene, urgentarea convocării ei fiind apreciată drept o măsură practică în efortul general de consolidare a păcii și securității pe continentul european.Evident, factorii care reprezintă piedici în calea concretizării acestei idei n-au fost ignorați, dar s-a apreciat că, în prezent, prevalează o evoluție favorabilă în relațiile dintre țările continentului, evoluție care face posibilă trecerea la măsurile practice pentru reunirea unei conferințe europene. S-a bucurat de o caldă primire apelul profesorului Levy, de la Universitatea din Louvain (Belgia), adresat tuturor colegilor săi prezenți de a sprijini convocarea conferinței prin toate mijloacele : presă, radio și televiziune și, în general, orice tribună publică, folosind întreaga lor autoritate științifică pentru mobilizarea opiniei publice. Numeroși participanți au pledat pentru crearea unui mecanism — o organizație, un cadru instituțional permanent — cu participarea tuturor statelor interesate, bazat pe principiul unanimității, care să asigure continuitatea contactelor intereuropene.Evocînd preocuparea constantă a popoarelor europene de a trăi în bună înțelegere, de a dezvolta colaborarea dintre ele, profesorul J. Gal- 

putea fi negociate în Comitet, el a amintit : interzicerea armelor chimice și bacteriologice, interzicerea experiențelor nucleare subterane, prohibirea folosirii armelor nucleare, lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul altor state etc.Delegatul american, Gerald Smith, a dat citire unui mesaj adresat Comitetului de președintele Statelor Unite. După ce subliniază importanța dezarmării pentru securitatea internațională, mesajul apreciază că există posibilitatea încheierii unor acorduri în domenii ca interzicerea armelor biologice, prohibirea experiențelor nucleare subterane și reducerea armelor convenționale. Documentul reafirmă poziția cunoscută a S.U.A., potrivit căreia, în condițiile actuale, ar fi posibilă încheierea unui acord limitat de prohibire doar a armelor biologice, problema armelor chimice urmind să fie rezolvată în viitor, în funcție de găsirea unor modalități a- decvate de control. Aceeași poziție este reafirmată și în chestiunea interzicerii experiențelor nucleare subterane.Reprezentantul Mexicului, Alfonso Garcia Robles, a subliniat, în cuvîn- tul său, că documentele Națiunilor Unite și dezbaterile din Comitetul Politic al Adunării Generale reflectă sentimentul de frustrare al popoarelor lumii în legătură cu ritmul lent și rezultatele nesatisfăcătoare ale negocierilor privind dezarmarea, plomatul mexican a evidențiat cesitatea ca, de la bun început, mitetul- pentru dezarmare să-și bilească o agendă clară privind gocierile din acest an, astfel el să poată prezenta un bilanț pozitiv la următoarea sesiune a O.N.U.Lucrările Comitetului de la Geneva continuă.

Israelul a lăsat în suspensie răspunsul la această întrebare, ceea ce constituie o eludare â fondului problemei ce urmează a fi tratată — subliniază în încheiere ziarul egiptean.
★AMMAN 23 (Agerpres). — „Noi am accepta să recunoaștem existența statului Israel, cu condiția ca israe- lienii să accepte evacuarea tuturor teritoriilor ocupate", a declarat marți agenției France Presse ministrul a- facerilor externe al Iordaniei, Abdallah Salah. „Dacă israelienii acceptă să se retragă din toate teritoriile ocupate, a adăugat ministrul iordanian, lucrurile vor deveni mai ușoare pentru ei, ca și pentru noi, și, în acest caz, toate celelalte puncte ale rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 vor putea fi a- plicate". „Noi sîntem gata să luăm în considerare toate obligațiile care decurg din punerea în aplicare a acestei rezoluții, a afirmat Abdallah Salah, menționînd că Iordania dorește un acord global.

tung, directorul științific al Institutului internațional de cercetări în problemele păcii din Oslo, a reliefat, în intervenția sa, aportul țărilor socialiste, care au lansat ideea conferinței europene. Desigur, așa cum au subliniat mai mulți participant la conferință, drumul care duce la obiectivul final al realizării securității pe continent nu este lipsit de obstacole și dificultăți. Și dacă pot exista opinii diferite în ce privește
CORESPONDENȚA DIN VIENA 

DE LA P. STANCESCU

prioritatea măsurilor ce trebuie întreprinse pentru înfăptuirea securității, aproape nu a fost cuvîntare în care să nu se sublinieze însemnătatea pe care o are fiecare pas concret spre destindere, spre dezvoltarea conlucrării dintre popoarele europene.O temă amplu abordată a fost cooperarea economică, tehnică și culturală. L-am rugat pe dl. M. Lambil- liotte, directorul revistei belgiene „SYNTHESES” (președintele conferinței reprezentanților opiniei publice pentru securitate și cooperare economică, de la Viena, din 1969) să prezinte cititorilor „SCÎNTEII" cîteva dintre preocupările exprimate la reuniunea de la Viena in legătură cu această problemă. Domnia sa ne-a declarat între altele : „In momentul 
de față, însemnătatea cooperării in
tre toate națiunile europene a deve
nit evidentă in vestul și estul, in 
nordul și sudul continentului nostru. 
Cooperarea sub toate formele ei, a
BEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa Sctnteli.

TRUPELE INTERVENTIONISTS 
ÎNTR-O SITUAJIE

DIN CE ÎN CE MAI CRITICĂ
• 20 000 MILITARI SAIGONEZI BLOCAȚI ÎN JUNGLĂ © ȘO
SEAUA NR. 9 TĂIATĂ DE FORȚELE PATRIOTICE © 
ÎNAINTAREA CONVOAIELOR AGRESOARE A FOST OPRITĂ 

© 170 DE AVIOANE Șl ELICOPTERE DISTRUSE
XIENG KVANG 23 (Agerpres). — Ca urmare a intensificării 

rezistenței forțelor patriotice laoțiene, trupele intervenționiste sai
goneze se află într-o situațieAproximativ 20 000 de militari sai- gonezi sînt blocați într-o regiune a- coperită de junglă, fiind în momentul de față cu totul dependenți de sprijinul aviației americane, fără a- coperirea căreia nu mai pot efectua noi operațiuni, relatează corespondenții agenției France Presse.Cele mai violente lupte se desfășoară la nord și la sud de șoseaua nr. 9, una dintre principalele artere de circulație ale LaosuluLPotrivit știrilor provenite din surse ale Pathet Lao, detașamentele pa- trioților care acționează în această regiune au scos din luptă aproximativ 4 000 de militări din rîndul forțelor inamice și au distrus 170 de avioane și elicoptere, precum și 210 vehicule militare. Șoseaua a fost tăiată în două de forțele patriotice care

Jenminjibao

Un comentariu

PEKIN 23 (Agerpres). — într-un comentariu consacrat conferinței de presă din 17 februarie a.c. a președintelui S.U.A., ziarul „Jenminjibao" scrie, printre altele, că Nixon a demonstrat intenția de a extinde războiul din Indochina. El nu numai că este pregătit să continue să acționeze în Laos — scrie ziarul — ci intenționează să intensifice raidurile de bombardament asupra Vietnamului de nord și să dea mină liberă trupelor marionetă de la Saigon pentru ca acestea, împreună cu trupele americane agresoare, să întreprindă un atac brusc asupra R. D. Vietnam și să extindă, implicit, războiul de a- gresiune din Vietnam și din restul Indochinei.Nixon susține, se spune în articol, că, chipurile, actele imperialismului american de extindere a agresiunii „nu reprezintă o primejdie" pentru China și ea „nu are nici un motiv să reacționeze la aceasta". „Laosul, subliniază ziarul, nu se află în Europa de nord-vest sau în America de Sud, ci în Indochina de nord. Laosul și China sînt legate prin munți și fluvii comune și au o frontieră comună pe o lungime de cîteva sute de kilometri. Nixon nu trebuie să uite un fapt de geografie atît de elementar. Prin extinderea focului războiului de agresiune la porțile Chinei, imperialismul american a creat desigur un pericol serios la adresa Chinei".Poporul chinez nu poate rămîne indiferent la asemenea acte de agresiune ale imperialismului american, conchide comentariul din „Jenminjibao".

subliniat d-sa, va ajuta la menținerea 
condițiilor esențiale ale securității in 
Europa. Importanța creării unui sis
tem de securitate europeană, a arătat el în continuare, rezidă in faptul că 
va permite să se ia in considerare 
dezangajarea progresivă a blocurilor 
militare actuale, ceea ce ar avea mul
tiple consecințe pozitive pe planul 
colaborării. Cooperarea se impune ca 
o necesitate. Ea se înscrie, pe de altă 
parte, in sensul istoriei și își găsește 
zilnic justificarea, concret și evident, 
in progresul modern al tehnicii, in 
necesitatea de a pune în valoare 
imensele resurse de care dispune 
Europa, concepută ca un ansamblu 
de parteneri egali. Cooperarea va 
permite schimburi multiple, ceea ce 
va imbogăți și multiplica creația in 
toate domeniile".în cursul convorbirii, d-sa și-a exprimat satisfacția pentru faptul că în numeroase țări europene sînt în curs de constituire comitete naționale ale securității și cooperării europene. „Comitetul belgian — a precizat dl. Lambilliotte, — a primit ade
ziunea a sute de persoane care repre
zintă o gamă largă de tendințe poli
tice, sociale, ideologice. Sintem în 
legătură cu toate țările vecine, in 
special cu Franța și Italia, dar și cu 
Republica Federală a Germaniei și 
Anglia. Sînt convins că înființarea a- 
cestor comitete va determina un cu
rent veritabil de adeziune la ideea 
convocării conferinței europene și va 
accelera realizarea ei in curînd".Interlocutorul a avut, ca și alți participanți, cuvinte de apreciere pentru politica consecventă a țării noastre, reafirmată în expunerea reprezentantului român la conferința de la Viena, politică inspirată de dorința și voința poporului român de a. conlucra cu toate popoarele continentului, la. instituirea în această parte a lumii a unei atmosfere de stimă și respect, reciproc, care să favorizeze extinderea schimbului de valori materiale și spirituale, consolidarea păcii și securității în Europa. 

din ce în ce mai critică.au oprit înaintarea convoaielor militare saigoneze pe teritoriul Lao- sului.Totodată, pozițiile deținute de trupele agresoare pe trei coline situate la aproximativ 10 kilometri sud de șoseaua nr. 9 sînt în prezent asediate de forțele de rezistență populară. Toate tentativele unităților saigoneze de a ieși din încercuire au fost, pînă în prezent, zadarnice. Nici un elicopter american — relatează corespondenții agenției France Presse — nu a mai putut ateriza în acest sector. Aparatele de zbor ale forțelor S.U.A. aterizează acum la cîțiva kilometri sud de pozițiile încercuite ale efectivelor saigoneze. Dar și aici riscurile sînt foarte mari. In decurs de numai 70 de ore, opt elicoptere care transportau armament pentru trupele saigoneze au fost doborîte de , forțele Pathet Lao.între timp, în regiunea colinelor situate la sud de șoseaua nr. 9, luptele se desfășoară cu violență, iar un purtător de cuvînt al forțelor saigoneze a declarat că pierderile suferite de acestea sînt din ce în ce mai grele.
GENERAL SAIGONEZ

UCIS DE TIRUL FORȚELOR 
PATRIOTICE CAMBODGIENESAIGON 23 (Agerpres). — Comandantul corpului expediționar saigo- nez, care în primăvara anului 1970 a invadat teritoriul cambodgian, generalul Dao Cao Tri, a fost ucis în timpul unei lupte, anunță agenția U.P.I. citind surse militare ameri- cano-saigoneze. Elicopterul în care se afla generalul împreună cu suita sa a fost lovit de tirul artileriei forțelor de rezistență populară in timp ce survola teritoriul cambodgian, prăbușindu-se apoi în provincia sud- vietnameză Ty Ninh, situată la frontiera cu Cambodgia.

S2
Jonos Kddâr ba primit 

ieri pe Lubomir Strougql, președintele guvernului federal al R. S. Cehoslovace, aflat într-o vizită oficială de prietenie în R. P. Ungară. La întîlnire au participat Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, și alte persoane oficiale, relatează agenția M.T.I.
La Moscova a sosit marți 

președintele Finlandei, Urh0 Kekkonen, anunță agenția TASS. Șeful statului finlandez va face o vizită neoficială în Uniunea Sovietică la invitația Prezidiului Sovietului Suprem și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Președintele R.A.U., An- 

war Sadat, primit pe mi- nistrul afacerilor interne al R.D. Germane, Friedrich Dickel, aflat într-o vizită la Cairo — informează a- genția A.D.N. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire referitoare la dezvoltarea și adincirea relațiilor prietenești dintre cele două state.

citeva zile, regiu-De 
nile din vestul mijlociu 
al Statelor Unite sint 
devastate de unul din
tre cele mai puternice 
uragane care au lovit 
această tară in ultimii 
30 de ani. Un bilanț 
provizoriu anunță că 84 
de persoane și-au pier
dut viața, iar cîteva mii 
au rămas fără adăpost. 
Pagubele materiale sint 

evaluate la peste șapte 
milioane de dolari. Cel 
mai mult au avut de su
ferit localitățile din sta
tele Mississippi și Loui
siana. Mica localitate 
din delta fluviului Mis
sissippi, Inverness, a 
fost aproape complet 
distrusă : 90 la sută din 
Imobilele cartierului co
mercial au fost practic 
demolate, iar 75 la sută

Primul ministru 
egiptean l-a primit 

pe ambasadorul 
român la CairoCAIRO 23 (Agerpres). — La 22 februarie a.c., ambasadorul Republicii Socialiste România la Cairo, Titus Sinu, a fost primit de primul ministru al Republicii Arabe Unite, dr. Mahmud Fawzi.Cu acest prilej, ambasadorul român a înmînat primului ministru egiptean un mesaj din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer.

Semnarea unui program 
româno-i ' 
de colaborareSIHAVANA 23. — Corespondentul A- gerpres, V. Stamate, transmite : La Havana a fost semnat programul de colaborare în domeniul științei, în- vățămîntului și culturii între România și Cuba, pe anii 1971—1972.Programul prevede intensificarea schimburilor culturale și artistice dintre uniunile de creație din cele două țări, a schimburilor reciproce în domeniul cercetării științifice, precum și a schimbului de cadre didactice, bursieri, publicații și diferite materiale cultural-artistice.

MOSCOVA

Adunare festivă consacrată
Zilei Armatei Sovietice

MOSCOVA 23 — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : Cu prilejul celei de-a 53-a aniversări a Armatei și Flotei maritime militare a U.R.S.S., la Teatrul Central al Armatei Sovietice din Moscova a avut loc o adunare festivă. Militarii sovietici au fost salutați de I. I. Fe- diușkin, muncitor la Uzina constructoare de mașini din Moscova, și de primul, secretar al Comitetului Com-

întrevedere Patolicev- 
Pai Sian-ko. Nikolai patoiicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., a avut marți o întrevedere cu Pai Sian-ko. ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze, aflat în trecere prin Moscova, relatează agenția TASS.

Ministrul aiacerilor ex
terne al G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh, care se află într-o vizită la Roma, s-a întîlnit luni cu o serie d,e conducători ai diferitelor organizații sociale din Italia, printre care și Luciano Lama, secretarul general al Confederației Generale a Muncii din Italia (C.G.I.L.).

întrevedere Colombo - U 
ThUîît. PremiGrul italian Emilio Colombo, aflat într-o vizită în S.U.A., a avut o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant. Printre temele abordate s-au numărat situația din Orientul Apropiat, problema restabilirii drepturilor R. P. Chineze la O.N.U., și actuala situație din Indochina.Primul ministru al Italiei, Emilio Colombo, împreună cu ministrul de externe, Aldo Moro, reîntorsmarți Ia Roma.

din locuințe s-au pră
bușit. Președintele Ni
xon a declarat această 
regiune drept „zonă a 
dezastrului major", au- 
torizind masive ajutoare 
din fondul federal. Vic
time s-au înregistrat și 
in statele Texas, Okla
homa, Kansas, Missouri 
și Nebraska. în fotografie : clădiri distruse de 
uragan in localitatea 
Oxford, Mississippi.

LONDRA 23 — Corespondentul A- gerpres, N. Plopeanu, transmite : Ziarul britanic „Morning Star" publică o cronică a operelor în patru volume ale președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, traduse în limba engleză și prezentate cu o zi în urmă în librăria „W. and G. Foyle Ltd" din Londra. „România era. „pe vremuri", una dintre acele țări situate „la celălalt capăt al Europei", puțin cunoscute poporului britanic, scrie ziarul. România anilor 1970 este o țară în permanentă actualitate, care atrage atenția întregii lumi prin realizările ei". „Morning Star" relevă, în continuare, că „o națiune de 20 milioane de locuitori — formată din români, maghiari, germani și alte naționalități conlocuitoare, muncind laolaltă — a parcurs un drum lung în transformarea unei țări cu o economie inapoiată într-un stat industrial modern, in continuă dezvoltare, folosind vastele resurse ale teritoriului său, bogățiile sale minerale, precum și talentele poporului său". împreună cu celelalte state socialiste și în cooperare prietenească cu țări a- vînd alte sisteme sociale, scrie „Morning Star", România își aduce contribuția la asigurarea păcii în lume.„Cu cinci ani în urmă, Marea A- dunare Națională a Republicii So- 

somolului din Moscova, S. A. Ku- preev.A luat apoi cuvîntul mareșalul U- niunii Sovietice P. F. Batîțki, locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S.La 23 februarie, la Moscova, în capitalele unionale și în orașele erou ale Uniunii Sovietice au fost trase salve de salut.

Un nou pescador nord- 
amerîCUn a £os£ ret^'nht de autoritățile ecuadoriene pentru încălcarea apelor teritoriale ale țării. Numărul vaselor americane reținute de Ecuador, începînd de la 11 ianuarie, se ridică astfel la 19.

0 reuniune extraordinară 
a guvernatorilor din toate provinciile pakistaneze a avut loc luni la Ca- raci. Ea a fost prezidată de președintele Pakistanului, Yahia Khan, și — după cum anunță A.F.P. — a fost consacrată examinării situației politice din țară în urma dizolvării guvernului.

0 navă de război ameri
cană a pătruns în apele te
ritoriale ale R. P. Chineze, la 22 februarie, într-o zonă situată la sud de Tahsingshan, provincia Kwantung, anunță agenția China Nouă. în aceeași zi, un avion apar- ținînd forțelor militare aeriene ale S.U.A. a pătruns în spațiul aerian al R. P. - ’ . ' ' •Yungshing din provincia menționată, în legătură cu aceste provocări militare, un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze a fost autorizat să dea publicității un avertisment sever.

Chineze deasupra insulelor

La Ambasada română de 
la Berna 3 3Vu£ £oc cercm°- nia remiterii Ordinului „Meritul cultural" clasa a Il-a muzicologului Marcel Cellier, pentru contribuția a- dusă la dezvoltarea relațiilor mâno-elvețiene. ro-

Ministrul afacerilor 
teme al Marii Britanii Douglas-Home, aflat într-o vizită la Bonn, a avut marți o întrevedere cu cancelarul R.F. a Germaniei, Willy Brandt. După cum a declarat un purtător de cuvînt al guvernului vest- german, cei doi oameni de stat au discutat probleme legate de stadiul actual al tratativelor în vederea a- derării Marii Britanii la Piața comună.

Valentin Falia a fost nu
mit ambasador al U.R.S.S. 
în R.F. a Germaniei. Semion Țarapkin, care a ocupat acest post pînă în prezent, a trecut într-o altă muncă, anunță agenția TASS.

La invitația Comanda
mentului marinei militare a 
Cubei, la Havana a sosit, într-o vizită de prietenie, nava școală „Esmeralda", aparținind marinei militare chiliene. 

cialiste România a adoptat o nouă Constituție a țării. Cu cinci ani in urmă, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a adoptat hbtărîri de o importanță deosebită pentru construirea societății socialiste. Cu cinci ani în urmă a fost lansat un nou plan cincinal, menit să producă mari schimbări în bunăstarea materială și culturală a poporului. Acești cinci ani — 1965— 1970 — perioadă crucială în istoria modernă a României, cinci ani de lupte, dificultăți și succese — evidențiază „Morning Star” — sînt acum rezumați pentru cei care doresc să cunoască mai bine această țară“. Lucrările în patru volume ale președintelui Nicolae Ceaușescu se găsesc acum în Marea Britanie : volumele I—III poartă titlul „România pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste", iar volumul IV — „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", menționează ziarul, arătînd că acestea conțin principalele cuvîntări, articole și rapoarte ale șefului statului român din iulie 1965 pînă în iunie 1970.Ziarul evidențiază apoi temele importante tratate în cele patru volume. Cronica este publicată împreună cu portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Secretarul de stat, pentru afacerile externe al Iugoslaviei, Mirko Tepavaț, a sosit marți la Moscova într-o vizită oficială de prietenie. într-o scurtă declarație făcută la sosire, Tepavaț și-a exprimat convingerea că această vizită va fi utilă pentru ambele țări, subliniind că Iugoslavia și Uniunea Sovietică doresc relații multilaterale de prietenie. Programul vizitei prevede convorbiri între Mirko Tepavaț și Andrei Gromîko, precum și între colaboratorii lor. în centrul atenției — informează agenția Taniug — se vor afla relațiile bilaterale și principalele probjeme internaționale actuale,
O ® ® B O ®

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, și Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină, președintele de onoare, al Asociației de prietenie China—Japonia, au primit pe Aii- chiro Fujiyama, președintele Ligii deputaților pentru normalizarea relațiilor japono-chineze, și persoanele care il însoțesc.

în Camera Comunelor au avut loc luni' dezbateri de urgență, organizate la cererea opoziției laburiste, în legătură cu continuarea grevei salariaților serviciilor poștale, care a intrat în a doua lună. Barbara Castle a acuzat guvernul că refuză să întreprindă vreo acțiune pentru reglementarea acestui conflict. După patru ore de dezbateri, o moțiune la- ) buristă prin care se cerea o acțiune din partea guvernului în această problemă, a fost respinsă cu o majoritate de numai 45 de voturi.
Ministrul afacerilor ex

terne al R.P. Ungare, Janos Peter, a sosit marți la Copenhaga, într-o vizită oficială de patru zile.La Diisseldorf s-a deschis un nou birou de informații al Ministerului Turismului din țara noastră în R. F. a Germaniei (primul birou funcționează la Frankfurt din 1968).
Asupra sediului unei 

secții din Napoli a P.C. Ita
lian a fost aruncată în noaptea de luni spre marți o sticlă incendiară de către persoane necunoscute, a- nunță agenția ANSA. Explozia a provocat pagube materiale. Partidele de stingă și organizațiile progresiste cer _ autorităților să dea dovadă de hotărîre pentru a pune capăt unor asemenea acțiuni.

0 „săptămînă do luptă" a oamenilor muncii împotriva proiectului de reformă fiscală, supus de guvern dezbaterii parlamentului, a început luni în Italia. Cele trei principale centrale sindicale italiene au anunțat că oamenii muncii cer unele degrevări fiscale și creșterea impozitelor directe pe veniturile mari.
Lista noului guvern al 

Voltei Superioare 3 £ost anu*»- țată oficial. Funcția de prim-ministru este deținută de Gerard Kango Oue- draogo, membru al Uniunii Democratice din Volta (U.D.V.—R.D.A;), grupare care deține majoritatea în Parlamentul ță-rii. Portofoliul afacerilor externe i-a fost atribuit lui Joseph Zorome.


