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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la consfătuirea de lucru a conducătorilor
centralelor industriale și ai celorlalte unități 

cu statut de centrală
Stimați tovarăși;Aș dori să încep prin a adresa tuturor participanților la această consfătuire de lucru un salut din partea Comitetului Central al partidului. (Aplauze puternice, pre

lungite).La consfătuire participă cadre de conducere ale unităților economice cu statut de centrală, directori ai unor institute de cercetare, conducerile ministerelor, secretarii cu problemele economice de la comi- . tetele județene și alți activiști de partid, de sindicat și de stat. Prin caracterul său, consfătuirea reprezintă un adevărat forum de dezbatere largă a celor mai importante probleme ale activității economice din țara noastră.In discuțiile care au avut loc la ministere, cît și în plenul consfătuirii s-a relevat justețea hotărîri- lor Conferinței Naționale a partidului privind îmbunătățirea organizării și conducerii activității economice. Deși centralele industriale își desfășoară activitatea doar de un an și jumătate, putem spune că ele și-au dovedit pe deplin eficiența.în timpul lucrărilor consfătuirii s-au subliniat pe larg aspectele pozitive și, în același timp, s-au adus unele critici îndreptățite, atît cu privire la organizarea centralelor, cît și în legătură cu metodele și stilul lor de lucru. Au fost formulate multe propuneri privind sporirea drepturilor centralelor, îndeosebi în ce privește problemele de finanțare. Nu însă în aceeași măsură tovarășii care au luat cuvîntul s-au preocupat de unele deficiențe din activitatea proprie, de felul cum trebuie acționat pentru a spori eficiența activității unităților noastre economice. Din acest punct de vedere, aș putea spune că dezbaterile din consfătuirea noastră au avut un anumit minus.De asemenea, în cadrul consfătuirii au fost făcute o serie de critici și propuneri — în cea mai mare parte juste — cu privire la proiectele de legi supuse discuțiilor. Putem aprecia deci că dezbaterile s-au desfășurat într-un spirit de lucru; ele au oglindit creșterea nivelului general al cadrelor noastre din economie, competența profesională și înaltul lor spirit de răspundere' pentru bunul mers al întregii activități econo- (»at'’mice.f ■ Problemele ridicate în consfă- ’ tuire vor trebui să fie analizate temeinic, ținîndu-se seama de ele atît la definitivarea proiectelor de legi, cît și la stabilirea măsurilor de îmbunătățire în continuare a organizării, planificării și conducerii activității economice.Consfătuirea noastră are loc în- tr-o perioadă deosebit de importantă pentru dezvoltarea economică și social-culturală a țării, marcată prin încheierea cu succes a cincinalului 1966—1970 și trecerea la realizarea noului plan de cinci ani. După cum cunoașteți cu toții, prevederile cincinalului trecut au fost îndeplinite cu succes. Producția industrială a continuat să se dezvolte în ritmuri înalte, superioare celor prevăzute în plan ; s-au construit și dat în funcțiune numeroase o- biective în industrie, agricultură și în celelalte ramuri, s-au obținut noi progrese însemnate în repartizarea rațională, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării.

România a făcut în această perioadă noi pași înainte pe drumul creșterii forței sale economice, al valorificării tot mai intense a potențialului material și uman.Ca urmare a rezultatelor obținute în dezvoltarea producției, în mai buna gospodărire a resurselor țării, venitul național a crescut într-un ritm mediu de 7,7 la sută. Pe această bază au fost luate importante măsuri privind creșterea nivelului de trai al populației : au sporit veniturile tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, au fost majorate în această perioadă toate categoriile de salarii și îndeosebi salariile mici, au crescut pensiile și alocațiile pentru copii, s-a realizat un important program de construcții de locuințe.Toate aceste realizări au fost posibile datorită muncii pline de abnegație desfășurate de întregul popor pentru înfăptuirea politicii partidului privind dezvoltarea e- conomică și socială a patriei noastre socialiste. Analizînd aceste rezultate, recenta plenară a Comitetului Central al partidului a dat O înaltă apreciere muncii desfășurate în perioada cincinalului 1966—1970 de clasa noastră muncitoare, de țărănime, intelectualitate, de toți oamenii muncii și le-a adresat tuturor calde felicitări pentru succesele obținute.Cincinalul care a trecut a însemnat totodată pentru țara noastră perioada aplicării unor importante măsuri menite să asigure o îmbunătățire a organizării și conducerii economiei, a întregii vieți sociale. S-au creat condiții pentru apropierea conducerii de activitatea concretă, pentru rezolvarea mai operativă a problemelor producției și vieții social-culturale. In cadrul acestor măsuri, stabilite pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, se numără și crearea centralelor industriale, care a însemnat un pas important pe calea perfecționării conducerii și planificării activității economice.O deosebită importanță au avut crearea consiliilor de administrație și a .comitetelor de direcție, instituționalizarea adunărilor generale ale salariaților, care au contribuit la promovarea largă a principiului conducerii colective, la atragerea mai intensă a maselor de oameni ai muncii la organizarea și conducerea producției, la adîn- cirea democratismului socialist în economie și în întreaga viață socială.îmbunătățirea muncii de planificare, dezvoltarea relațiilor contractuale din economie, organizarea mai bună a activității de investiții, perfecționarea comerțului exterior și a sistemului financiar și de credit, îmbunătățirea cadrului legislativ al activității economice și alte măsuri luate în această perioadă au creat condiții ca centralele industriale să se a- firme tot mai mult ca organisme principale în viața economică a țării, în înfăptuirea politicii partidului și statului în acest domeniu hotărîtor pentru progresul întregii noastre societăți.Tovarăși,Doresc să mă refer, în continuare, la cîteva probleme pe care le consider mai importante.

în primul rînd, în legătură cu organizarea și funcționarea centralelor și a celorlalte unități cu statut de centrală. Putem spune că activitatea desfășurată de aceste unități în cursul anului 1970 a demonstrat că modul de organizare a producției pe care l-am adoptat corespunde pe deplin stadiului actual de dezvoltare a economiei noastre socialiste.Ținînd seama de cerințele pe care le ridică desfășurarea revoluției tehnico-științifice contemporane, de procesul intens de dezvoltare și diversificare a economiei noastre, a apărut ca o necesitate obiectivă concentrarea producției în unități mari, in stare să asigure o conducere superioară din toate punctele de vedere a activității economice. Faptele demonstrează că era greu să se asigure o bună conducere a producției materiale, perfecționarea proceselor de muncă și, în general, dezvoltarea forțelor de producție ale societății noastre socialiste menținîndu-se un număr mare de unități dispersate ; aceasta presupunea atît risipirea cadrelor — care constituie problema cea mai .importantă — cit și dispersarea mijlbăceloi' economice, financiare. De altfel, rezultatele pozitive obținute de centralele industriale, contribuția pe care ele au adus-o la realizarea planului de dezvoltare a economiei naționale vin să adeverească pe deplin ceea ce am spus mai înainte.Consider pozitiv faptul că majoritatea centralelor s-au constituit pe baza conducerilor unor întreprinderi existente. De altfel, așa cum s-a arătat aici, aceste unități au obținut și cele mai bune rezultate.După cum se știe, la adoptarea hotărîrii privind organizarea centralelor industriale s-a pornit de la ideea ca ele să devină unități de producție și nu organisme de coordonare. Este vorba, deci, de unirea, de concentrarea producției în unități mari și nu de crearea unor organisme de îndrumare, lăsîndu-se însă ca activitatea de producție să se desfășoare mai departe în vechea formă. Se pare însă că nu toate centralele — și nici chiar toate ministerele — au înțeles acest lucru. Mai există unele centrale ce funcționează mai mult ca organisme de coordonare și care, în mare parte, nu fac decît să reediteze, cu mici modificări, activitatea fostelor direcții generale din ministere.Desigur, trebuie să avem în vedere diversitatea mare a sectoarelor economiei noastre, deci și a formelor organizatorice ; dar această diversitate nu trebuie să ducă la concluzia că trebuie să adoptăm principii deosebite în organizarea acestor unități economice. Putem să avem forme organizatorice foarte diverse, structuri sau organigrame foarte diferite — și în această privință sînt de acord să lăsăm o libertate desăvîrșită ministerelor, centralelor și organizațiilor economice cu statut de centrală ; dar toate trebuie să se încadreze în spiritul general de care am vorbit, să devină unități economice integrate care răsnund de conducerea întregii activități de producție, cu tot ce implică aceasta pentru unitățile respective.De asemenea, diversitatea de organizare. corespunzătoare specificului fiecărui sector și fiecărei ra

muri de activitate, nu trebuie să transforme aceste unități în mini- ministere — așa cum s-a întîmplat cu unele centrale. Există centrale industriale care, pe lîngă faptul că au o organizare și atribuțiuni asemănătoare cu cele ale fostelor direcții generale, și-au creat și un aparat numeros, unele depășind cu mult personalul unor ministere economice. Acest lucru s-a realizat nu pe seama aparatului din ministere, pentru că aceasta tot ar fi fost un lucru pozitiv, ci, în special, pe seama cadrelor tehnice din întreprinderi. Aceasta a dus la slăbirea încadrării întreprinderilor cu personal de execuție și de conducere a producției, ceea ce a avut urmări negative în «acest domeniu.N-aș putea să nu menționez, de asemenea, faptul că în organizarea unităților economice cu statut de centrală nu s-au aplicat pînă la capăt hotărîrile de partid și de stat privind trimiterea spre producție a cadrelor din ministere. Fiecare minister a căutat să procedeze în așa fel încît, pînă la urmă, toți oamenii, cu mici excepții, să rămînă în București. -Din toate, așa-zisele. reduceri de personal care s-au realizat în ce privește aparatul ministerelor, nici 10 la sută nu au mers în unitățile de producție în provincie, deși știm cu toții că astăzi aproape 85 la sută din producția țării se realizează acolo, nu în București. Insist asupra acestor aspecte pentru că trebuie să le avem în vedere la definitivarea măsurilor pe care urmează să le luăm în continuare în scopul asigurării cu cadre corespunzătoare a unităților productive.Pe bună dreptate au arătat aici mai mulți tovarăși că s-a observat o oarecare încetineală în preluarea de către centrale a activităților pe care acestea trebuiau să le îndeplinească. Desigur, cauzele pot fi mai multe. Sîntem la început și, ca atare, a fost nevoie ca lucrurile să mai fie clarificate ; dar se pare că a existat și o oarecare reținere, în primul rînd din partea centralelor. Acestea nu s-au dovedit destul de hotărîte în a prelua cît mai operativ atribuțiu- nile ce li s-au încredințat și a trece la realizarea tuturor sarcinilor ce le reveneau. Această reținere este legată, desigur, și de faptul că noua formă de organizare implică o creștere serioasă a răspunderilor cadrelor respective ; am întîlnit cazuri cînd unii tovarăși aveau părerea că centralele nu trebuie să preia, totuși, prea multe atribuțiuni și sarcini de la ministere.Au existat rețineri și la ministere — firește, din alte motive. în parte, asemenea rețineri s-au născut dintr-o oarecare neîncredere în posibilitățile noilor organisme economice de a soluționa corespunzător problemele conducerii și organizării producției ; ele au pornit însă și dintr-o anumită teamă a aparatului central, că dacă se vor trece prea multe atribuțiuni la centrale se va vedea că nu se justifică menținerea unui personal a- tît de numeros la ministere și că va fi necesar să se meargă mai ferm pe linia deplasării de sus în jos a cadrelor și a forțelor noastre. a îndreptării lor spre proce-

Miercuri, 24 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a avut o întîlnire cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care face o vizită în țara noastră.

In cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, cei doi conducători de partid s-au informat reciproc asupra activității Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Spania, au făcut un schimb de păreri privind pro-

bleme ale mișcării comuniste și muncitorești, ale situației internaționale.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie caldă, tovărășească. (Agerpres)

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul 

Republicii Populare BulgariaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat,, a primit, .miercuri 24 februarie a.c., pe Soas Gospodov, ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare Bulgaria la București, la cererea acestuia.' Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.

Președintele Consiliului de Miniștri,
1 5 *

Ion Gheorghe Maurer, a primit 
pe noul ambasador al JaponieiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri la amiază în vizită protocolară de prezentare pe Yoshito Shimoda, noul ambasador

extraordinar și plenipotențiar al Japoniei la București.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)
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Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România BUCUREȘTIDragă tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc pentru felicitările cordiale pe care mi le-ați adresat, în numele dumneavoastră și al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Comitetului Central al Frontului Național din Republica Socialistă Cehoslovacă.Sînt convins că prietenia și colaborarea multilaterală dintre partidele și țările noastre, dintre Frontul Național al Republicii Socialiste Cehoslovace și Frontul Unității Socialiste din Republica Socialistă România se vor dezvolta spre folosul popoarelor țărilor noastre, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.

GUSTAV HUSAK
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Cehoslovac

Președintele Comitetului Central 
al Frontului Național din

Republica Socialistă Cehoslovacă

Altetei Sale
ȘEIC SABAH AL SALEM AL SABAH

Emirul KuweituluiCu prilejul Zilei naționale a statului Kuweit, am plăcerea să adresez Alteței Voastre, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de progres poporului Kuweitului.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Altetei Sale
JABER AL AHMED AL JABER

Prinț moștenitor și prim-ministru al statului KuweitCu ocazia Zilei naționale a statului Kuweit, transmit Alteței Voastre sincere felicitări, iar poporului Kuweitului calde urări de pace și progres.
ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

noastre

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

Zaharia STANCU președintele Uniunii scriitorilor

Semnul devoțiunii
Pentru noi, scriitorii — ca de altfel pentru întreaga țară — evenimentul cel mai de seamă al anului în . care ne aflăm va fi a- niversarea a jumătate de veac de la întemeierea partidului nostru, Partidul Comunist Român. Această aniversare ne este deosebit de scumpă : ne dă prilejul să ne bucurăm de realizări, ne dă . prilejul să plănuim viitorul, să trecem în revistă munca noastră și să vedem cu claritate cît și cum a ajutat ea la construcția lumii noi. socialiste, la făurirea vieții noi și la apariția omului nou — omul epocii noastre socialiste. Scriitorii noștri — și cînd spun așa mă refer nu numai la scriitorii de limba română, ci și la cei de limbă maghiară, germană, sîrbă sau ai altor naționalități care trăiesc și muncesc laolaltă cu noi, între hotarele aceleiași frumoase patrii — sînt, în covîrșitoarea lor majoritate, oameni harnici, unii dintre ei bine pregătiți profesional, și cu toții profund devotați patriei noastre, poporului nostru, partidului nostru comunist.Scriitorii din gene-

rația mea (adică cel născuți pe la începutul veacului în curs) au fost martori, și uneori chiar participant!, la evenimente de prim ordin. Noi am văzut răscoalele țărănești din 1907. am fost

unii dintre noi au auzit șuierîndu-le pe lîngă ureche gloanțele care pe alții i-au ucis. Noi am fost martori la un moment deosebit pentru istoria contemporană a țării — crearea Partidului Co

munist Român.ța politică și socială a României dintre cele două războaie mondiale a fost trăită de noi, prin redacțiile puținelor publicații democratice, zi de zi și noapte de noapte. Zi de zi și noapte de noapte am trăit războiul civil din Spania, susținînd Republica pe care numai tancurile și aviația

martorii represiunilor care au băgat în mormint mii de țărani flămînzi, rupți, desculți și nevino- vați. Noi am fost • martorii primului război mondial — iar părinții și frații noștri mai virstnici soldați de tranșee. Noi am văzut mișcările muncitorești și țărănești care au urmat primului război mondial, iar

mano-italiană au biruit-o. Am trăit ascensiunea fascistă, am căutat să împiedicăm această ascensiune cu condeiele noastre, scriind despre comuniștii din închisori, punîn- du-ne deseori Ia bătaie insăși viața, a- tunci cînd îi atacam pe liderii fasciști, români sau străini, și le dezvăluiam, cu înaltă îndrăzneală, crimele și trădarea patriei. Am trăit ultimul război de agresiune, l-am veștejit și l-am combătut. Scriitorii au contribuit la actul salvator de la 23 August, pregătind opinia publică prin scrierile lor care se răspindeau clandestin. Cind, la 23 August, comuniștii au ieșit Ia lumină, scriitorii au luat legătură cu ei și au cerut să li se spună ce au de făcut pentru a duce poporul român și statul român Ia o cît mai grabnică victorie, la o cit mai dîrză luptă împotriva forțelor negre ale întunericului. De atunci și pînă astăzi majoritatea covîrșitoa- re a scriitorilor — în- cepînd cu cei mai în vîrstă și isprăvind cu cei mai tineri dintre
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FAPTUL! Mai multe materiale

DIVERS
Doi prieteni

de construcție 
pentru populație!

REZOLUȚIA
Congresului al IX-lea al U.T.C.

din război
Pe adresa Inspectoratului General al Miliției a sosit o scrisoare. Cetățeanul polonez Stanislaw Majewski din Varșovia se interesa de un prieten al său oare, în anul 1943, ca ofițer in armata română, i-a salvat viața, ajutîndu-1 să evadeze dlntr-un lagăr de concentrare hitlerist. Știa că îl cheamă Teofil și că unitatea militară din care făcea parte era din Craiova. Acestea erau singurele date certe care după atîția ani și le aducea aminte despre el. vestigațiile întreprinse s-au dat cu un rezultat pe caretele menționate nu-1 lăsau să se întrevadă ; acum cîteva zile, direcția de evidență a populației din cadrul I.G.M. era in măsură să-i comunice solicitantului răspunsul așteptat. In cu- rînd, el va putea să se adreseze direct lui Teofil Anducan Cluj (str. Molotov 33).

' Pentru perioada 1971—1975 se estimează că se vor construi, din fon
durile proprii ale populației, un număr de circa 625 000 locuințe — din 
care 375 000 cu materiale prevăzute la fondul pieței. In afara mate
rialelor de construcții necesare realizării locuințelor respective, urmează 
să se asigure populației, la fondul pieței — prin unitățile de desfacere 
— și acele cantități destinate construirii de anexe gospodărești, între
ținerii și reparării fondului locativ proprietate personală. Din indica
ția conducerii de partid și de stat, producătorii — și îndeosebi cei lo
cali — au fost chemați de curînd să reanalizeze, în funcție de nece
sarul populației, posibilitățile sporirii producției, in vederea acope
ririi complete a nevoilor.

pe mai In- sol- da-

din
Dobînda

dinPrin 1967, Elena Tulpan, 
comuna Răsmirești (Teleorman), 
a declarat pierdut un libret 
C.E.C. cu un sold de 5 500 lei. In 
această situație, libretul a fost 
lichidat, depunătoarea primin- 
du-și banii. Recent insă, dum
neaei a trecut cu libretul decla
rat pierdut pe la cîteva agenții 
din București și a scos banii 
pentru a doua oară. Acum i se 
întocmesc actele pentru ca 
instanța să-i acorde... dobînda !

Cit costă
o beție?

Dintr-un studiu Întocmit de specialiștii mai multor departamente rezultă că, datorită faptului că industria și comerțul nu au desfășurat o acțiune susținută de promovare a materialelor noi — care să le înlocuiască pe cele deficitare și care ar permite realizarea de construcții trainice, cu 
un aspect corespunzător — locuințele și anexele gospodărești s-au realizat aproape exclusiv în soluții tradiționale, care solicită mari cantități de lemn, tablă, cărămidă, țiglă. Este astăzi de cea mai mare actualitate a- doptarea în construcția de locuințe individuale a unor sisteme moderne — folosite în prezent doar pe șantierele centralizate, cu un număr mare de apartamente — pe bază de prefabricate din beton. De altfel, o asemenea soluție este larg utilizată pe plan mondial, cu rezultate dintre cele mai bune.Desigur, realizarea locuințelor într-o structură modernă, nouă, presupune reconsiderarea modului de organizare a unităților prestatoare de servicii. Se are în vedere, pentru produsele grele și voluminoase — care, prin specificul punerii în operă, fac imposibilă intervenția individuală a cetățenilor — renunțarea la forma actuală de vînzare și transferarea sarcinii de construcții secțiilor specializate din sistemul cooperației meșteșugărești, al cooperației de consum și al cooperativelor agricole de producție. (Aceste secții urmează să fie dotate în funcție de noua soluție constructivă). Ca atare, cetățeanul — din mediul urban sau rural — va putea contracta cu unitatea de pres- tări-servicii construirea unei case, fără a mai fi necesar să se ocupe de

procurarea materialelor. Legat de problema contractării locuințelor individuale, unii specialiști întrevăd necesitatea reanalizării nivelului prețurilor la elementele prefabricate, întrucît prin actualele prețuri soluția modernă, comparativ cu cea tradițională, este nestimulativă pentru beneficiari. Măsurile preconizate urmăresc sporirea ponderii construcțiilor rezistente, durabile, în cincinalul 1971—1975, la peste 70 la sută din noul fond de locuințe individuale, deci cu mult peste procentul realizat în perioadele anterioare.Prin reanalizarea propunerilor inițiale de plan — cu ocazia studiului amintit — a rezultat posibilitatea ca, în perioada 1971—1975, să fie sporite suplimentar livrările către fondul pieței cu peste 2 miliarde lei. La var, de pildă, prin propunerile de plan inițiale se prevedea o creștere— în 1975 față de realizările din 1970— de 45 la sută, pentru ca, în urma suplimentării, creșterea propusă să ajungă la 80 la sută. La materiale de zidărie, față de o creștere inițială de 60 la sută, se prevede acum o creștere de 200 la sută, iar la prefabricate din beton se conturează o creștere de aproape 3 ori față de volumul propus inițial pentru fondul pieței. în felul acesta, așa cum ne-au asigurat cîțiva specialiști care au participat la elaborarea studiului, se creează premisele apropierii ofertei de materiale de construcții de nivelul nevoilor, aflate în creștere. ale populației. în vederea realizării acestui obiectiv, vor fi antrenate toate sectoarele de specialitate, printre care la loc de frunte se si
într-una din serile trecute s-a produs o avarie la un transformator de la Uzina chimică din Turda. A fost căutat imediat electricianul de serviciu, Gheorghe Martinovici. Acesta se afla însă în stare de ebrietate și dispecerul i-a interzis să lucreze. S-a apelat atunci la maistrul electrician. Dar pînă Cîrfd a fost adus el de acasă, s-au scurs minute prețioase în care aproape întreaga producție a fost oprită. Paguba este e- valuată la circa 30 000 lei. Cine 
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Nu se putea
și pe la
Polul Nord?

In ziua de 21 ianuarie a.c. Mi
nisterul Comerțului Exterior a 
expediat către UCECOM o scri
soare recomandată. Pe ce cale 
și cind putea ajunge la desti
nație ? Dacă avem în vedere că 
distanța ce separă cele două 
instituții nu este mai mare de 
doi kilometri și că poate fi par
cursă cu un singur mijloc de 
transport, răspunsul pare clar : 
Bulevardul Republicii — Calea 
Plevnei — în maximum 10 mi
nute. Reconstituind itinerarul 
recomandatei amintite, consta
tăm însă că mai există și o altă 
„rezolvare" a acestei dificile 
probleme. Bunăoară, ca distanța 
dintre instituțiile menționate să 
fie parcursă prin... Satu-Mare ! 
Pe o asemenea cale, recoman
data a ajuns la destinatar in nu
mai 28 de zile ! Un rezultat care 
— să recunoaștem — nu 
chiar atit de impresionant, 
se alegea via Polul Nord, 
cu totul altceva...

este
Dacă 

era Cartierul constăntean Tomis, vâzut din avionFoto : Gh. Vințilă

tuează — prin cota de participare — și unitățile industriei locale.— Pentru consumul populației, întreprinderile de industrie locală livrează în principal cărămizi, țigle, var, cahle și o serie de elemente prefabricate, ne-a declarat ing. Ion Chi- rilescu, vicepreședinte al C.S.E.A.L. In cincinalul care a trecut, la cărămizi, de exemplu, s-au produs peste plan, ca urmare a solicitărilor mari de consum, circa un miliard de bucăți, echivalentul a de două ori producția din 196G. Pentru cincinalul 1971—1975 este prevăzută dublarea producției față de nivelul de plan din perioada cincinalului trecut, iar în cadrul acțiunii de suplimentare trebuie să asigurăm o cotă de 73 milioane cărămizi pentru livrări la fondul pieței. Practic, în 1975 vom ajunge să producem de a- proape trei ori mai mult decît în 19G6.In legătură cu dezvoltarea producției, interlocutorul nostru a precizat că se vor construi 16 noi întreprinderi, dotate cu instalații moderne, care vor permite obținerea unei producții continue de cărămizi, pe toată durata anului (în prezent, din cele 126 de unități în funcțiune, doar 16 au producție continuă). Amplasarea noilor fabrici s-a făcut după criteriul apropierii centrului de producție de cel de consum, in vederea eliminării transporturilor interjudețene. Paralel cu construirea noilor întreprinderi, o bună parte din cele existente vor fi reutilate și modernizate. Prin modernizarea liniilor tehnologice la 14 fabrici se va obține nu numai o creștere cantitativă a producției, dar și o îmbunătățire a calității sale. Procentul de cărămidă eficientă va spori de la 20 la sută, cit este în prezent, la peste 50 la sută.Dezvoltări însemnate se prevăd si la celelalte categorii de produse. La var, de exemplu, în afară de faptul că se prevede o creștere a producției cu circa 36 000 tone în 1975 față de 1971, urmează să se aducă îmbunătățiri și parametrilor economici. Astfel, la Brașov se va înființa o nouă secție dotată cu cuptoare moderne, ceea ce va determina creșterea producției și reducerea prețului de cost Ia tona de produs de mai bine de 2 ori.în legătură cu participarea industriei locale la satisfacerea nevoilor populației pentru materiale de construcții, am reținut și cîteva aspecte ridicate de reprezentanții comerțului și care credem că merită toată atenția. Astfel, ni s-a semnalat că unele consilii populare județene nu acordă suficientă atenție acoperirii necesarului la fondul pieței. întreprinderile producătoare de cărămizi din .județele Alba și Gorj, de exemplu, deși au obligația să aprovizioneze și județele învecinate, nu au acceptat să contracteze fondul de marfă respectiv. Chiar și asupra contractelor încheiate sînt aduse unele critici Ia adresa industriei locale. Se știe, de pildă, că în solicitarea populației pentru materiale de construcții există perioade de vîrf : trimestrele II și III. Cu toate acestea, unele întreprinderi livrează cantitățile contractate în contratimp. Eără îndoială, producătorii au sarcini deosebite pentru asigurarea materialelor la punctele de lucru de pe șantierele centralizate, în vederea asigurării unui ritm normal de construcții, dar aceasta nu-i scutește de obligația de a livra populației produsele solicitate, în funcție de nevoile de consum. Apar îndreptățite — sub acest aspect — nemulțumirile reprezentanților de la I.R.C.M. Baia Mare, de exemplu, cărora producătorii de var din județul Suceava le propun livrarea întregii cantități contractate în trimestrele I și IV a.c., iar pentru trimestrele II și III nu prevăd nici un kilogram. Iată de ce, apreciind efortul depus pînă acum de industria locală pentru sporirea producției materialelor de construcție, solicităm luarea în considerație a aspectelor semnalate, astfel îneît prin atingerea obiectivelor de plan propuse pentru cincinalul 1971—1975 să se asigure satisfacerea cît mai corespunzătoare a cerințelor populației.
Mihai IONESCU

în aștep
tarea... păgu LA UZINA DE PRELUCRARE A MASELOR PLASTICE-IAȘI

basului»S-a întîmplat acum cîteva zile în stația C.F.R. Cluj. Ilie Guțiu din comuna Vultureni coborîse dintr-un tren și, după aparențe, se pregătea să urce în După cîteva ture de noaștere" pe peron, a
Produse noi cu întrebuințări multiple

altul, „recu- intrat însă’ grăbif într-o încăpere din incinta stației și a ieșit îmbrăcat într-un costum parcă atunci scos din cutie. Dar schimbarea ținutei, în care el își pusese a- titea speranțe, nu i-a fost de nici un folos : identificat de organele de miliție din localitate, el a recunoscut că, în timpul unei călătorii recente cu trenul de la București la Timișoara, a intrat într-un compartiment și s-a făcut stăpînul unei importante sume de bani, al unui aparat de haine teaptă bașul.va pune capăt călătoriilor sale, pentru o anumită vreme.
radio portativ și al unei de stofă. Acum se aș- întrevederea cu păgu- După aceasta, Ilie Gutiu
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Intrată în funcțiune în 1964, Uzina de prelucrare a maselor plastice din Iași realizează circa 100 de sortimente, căutate și apreciate atît de beneficiarii interni, cît și de firme din 20 de țări ale lumii.Printre cu cea mai buințare se lietilena și într-o gamă
sortimentele largă intre- numără po- polistirenul ___  _ =____  largă de articole. Uzina ieșeană li-, vrează țevi și tuburi izo- lante din P.V.C. de diverse dimensiuni, plăci din polistiren. folii și saci din polietilenă, granule electrotehnice și altele. Toate acestea produc în cantități sporite. Fabrica ieșeană va a- junge ca în 1975 să realizeze o producție cu 53 la sută mai mare decît în 1970.Inginerul Carol Vald, șeful serviciului tehnic, ne informează că printre cele mai noi produse re-

se

U.P.M.P.-Iașicovoarele șializate la se înscriu daliile flexibile din policlorură de vinii, plăcile ondulate, profilele și foliile din P.V.C. Un nou sortiment de covoare imprimate a și început să fie livrat comerțului. Noile covoare, care se produc în diferite modele și, culori, imită perfect parchetul, mozaicul, marmura. Folosite în interiorul clădirilor, covoarele plastice creează o ambianță plăcută, modernă.Caracteristici deosebite au și noile sortimente de profile din PVC plas- tifiante și neplasțifiante necesare în industria lemnului, in special în producția de mobilă, industria electronică și industria construcțiilor. Au fost asimilate pînă acum 10 profile pentru înlocuirea lemnului la mobilă, mai multe profile din P.V.C. dur pentru protecția de cabluri electrice, pentru jgheaburi și tu-

buri, pentru conductori electrici, jaluzele etc.Specialiștii uzinei pregătesc pentru asimilare alte 50 de noi profile din P.V.C. și din poliamide necesare industriei de autocamioane și autoturisme. Totodată, în _ colaborare cu specialiști de la Institutul politehnic Iași s-a realizat în faza* de stație pilot și urmează să se introducă în producția industrială un nou tip de folie dublă armată cu fire textile poliamidice. Această folie este deosebit de rezistentă și putea fi întrebuințată mai bune rezultate la coperișuri, îndeosebi solariile legumicole.U.p.M.P.-Iași poate*
va cu a- laU.p.M.P.-Iași poate satisface orice comandă de granule din policlorură de vinii pentru izolarea conductelor și cablurilor electrice, pentru manta de protecție rezistentă la intemperii, pentru manta de protecție la cablurile

resistente la temperaturi scăzute, pentru încălțăminte — talpă etc.U.P.M.P.-Iași livrează, de asemenea, la cerere, unităților industriale și de construcții, comerțului de stat și cooperatist orice cantități de plăci ondulate din policlorură de ’vinii, cunoscute sub denumirea de „Ondulux" sau „Placand", care se utilizează la acoperișuri ușoare, la construcția de terase, chioșcuri, stații de benzină, locuri de depozitare, garaje în aer liber, gări, balcoane și terase, pereți de protecție, standuri pentru expoziții etc. Aceste plăci ondulate sînt ușor de manipulat și pot fi instalate și de cei ce nu au o calificare specială, întrucît montarea lor nu necesită accesorii deosebite.
Manole CORCACI corespondentul „Scînteii"

I
I

I

I

I
I
I
I
I

I l

*

Congresul al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist a analizat activitatea desfășurată de organizațiile de tineret de la ultimul congres și 
a stabilit obiectivele și sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist în perioada viitoare.Desfășurindu-și lucrările în preajma gloriosului jubileu — aniversarea a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, conducătorul încercat al poporului în lupta pentru realizarea idealurilor de libertate națională și socială, pentru înfăptuirea revoluției și construcției socialiste — Congresul al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist a constituit un nou prilej de afirmare a adeziunii unanime a tinerei generații la politica internă și externă a partidului.I. — Aprobînd activitatea desfășurată de Comitetul Central în perioada la care se referă Raportul, congresul apreciază că îndeplinirea măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie-decembrie 1967 și Consfătuirea pe țară a U.T.C au avut ca rezultat îmbunătățirea generală a activității politico-educative în rîndul tineretului, îmbogățirea și diversificarea formelor și metodelor de muncă, creșterea inițiativei tinerilor, a organizațiilor U.T.C., sporirea eficienței muncii acestora.Investirea Uniunii Tineretului Comunist cu o sferă largă de preocupări, atribuții și răspunderi nemijlocite, în organizarea unor activități cultural-educative, sportive, turistice, de pregătire a tinerilor pentru apărarea patriei, participarea reprezentanților tineretului în consiliile de conducere ale unităților economice și ale instituțiilor de învă- țămint, ale organismelor economice și ale administrației de stat a dus la îmbogățirea vieții și activității organizațiilor U.T.C., la creșterea influenței și prestigiului lor în rîn- durile tineretului.Experiența ultimilor trei ani, rezultatele obținute confirmă pe deplin justețea orientării date de partid muncii Uniunii Tineretului Comunist, conducerea nemijlocită și îndrumarea permanentă a întregii activități de către partidul comunist constituind chezășia succeselor viitoare ale organizației revoluționare a tineretului din România.Congresul constată însă existenta unor deficiențe în munca organelor și organizațiilor U.T.C., în generalizarea experienței pozitive, în colaborarea cu ceilalți factori educativi, în conceperea și desfășurarea acțiunilor proprii.II. — Congresul stabilește ca sarcină politică fundamentală a activității de viitor a Uniunii Tineretului Comunist participarea întregului tineret, de la orașe și sate, la activitatea economică, socială, politică și culturală a țării, la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Dezvoltarea într-un ritm susținut a industriei și■ ■■ agriculturii noastre șo-- cialiste impunesporirea contribuției tuturor Organizațiilor U.T.C. ,1a ' înfăptuirea planurilor de dezvoltare economică, la activitatea productivă. Totodată, o preocupare mai susținută vor trebui , să manifeste organizațiile U.T.C. față de rezolvarea problemelor de muncă și viață ale tinerilor. Modernizarea și perfecționarea continuă a industriei necesită intensificarea activității organizațiilor U.T.C. pentru dezvoltarea la tineri a spiritului de răspundere față de pregătirea profesională, însușirea cunoștințelor teoretice și practice de specialitate.Organizațiilor U.T.C. din cooperativele agricole de producție și întreprinderile agricole de stat, din unitățile de mecanizare le revin îndatoriri deosebit de importante în mobilizarea tinerilor la realizarea sarcinilor de producție ale unităților a- gricole, în stimularea și dezvoltarea spiritului de muncă în comun, a simțului gospodăresc. O atenție mare se va acorda pregătirii tinerilor pentru meseriile și profesiile noi ale satului. Se impune ca organizațiile U.T.C. din mediul rural, alături de ceilalți factori, să dea dovadă de solicitudine în asigurarea condițiilor necesare manifestării plenare a capacității, priceperii și hărniciei tine- lilor, pentru găsirea unor forme și modalități specifice de activitate, în mod deosebit cu tinerele fete.Congresul consideră necesară creșterea eficienței muncii Uniunii Tineretului Comunist in școli și facultăți, pentru aprofundarea cunoștințelor și dezvoltarea deprinderilor de studiu individual, de gîndire independentă, pentru asigurarea unei mai strînse legături a procesului de în- vățămînt cu viața, cu instruirea practică.Un accent deosebit se va pune pe asigurarea unor condiții optime de desfășurare a practicii în producție în toate formele de învățămînt. Se va urmări pregătirea fiecărui elev in vederea asimilării unei meserii.Congresul apreciază că este necesar ca organizațiile U.T.C. să dezvolte, în rîndul tinerilor intelectuali din unitățile de producție, institutele de cercetări și proiectări, interesul și pasiunea pentru cercetările fundamentale și aplicative, orientate spre aspectele și necesitățile actuale ale producției. Organizațiile U.T.C. vor depune și în continuare eforturi pentru antrenarea unor mase largi de tineri muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți la acțiunile de muncă patriotică destinate înfăptuirii obiectivelor de investiții ale noului plan cincinal, executării la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole, a unor construcții agrozootehnice, sisteme de irigații. de îmbunătățiri funciare și de apărare contra inundațiilor, a unor baze sportive și turistice simple, a- menajarea unor cluburi și spații pentru activități educative. înfrumusețarea comunelor și orașelor patriei. Totodată, Uniunea Tineretului Comunist va extinde experiența pozitivă a organizării unor șantiere naționale și locale ale tineretului.Congresul trasează Comitetului Central sarcina inițierii unei largi mișcări de masă pentru însușirea realizărilor științei și tehnicii care să cuprindă tineri din toate categoriile.III. — Viața social-politică a României contemporane, importanța și complexitatea evenimentelor politice, sarcinile majore la înfăptuirea cărora partidul, poporul cheamă tî- năra generație impun Uniunii Tineretului Comunist îmbunătățirea activității educative, perfecționarea continuă a mijloacelor și modalităților de acțiune care contribuie la formarea conștiinței socialiste, a idealului de viață comunist.Obiectivul principal al activității

politico-ideologice desfășurate de U- niunea Tineretului Comunist îl va constitui cunoașterea și aprofundarea de către tineri a politicii mar- xist-leniniste a Partidului Comunist Român, a problemelor fundamentale privind construcția socialistă în țara noastră — dezvoltarea economiei naționale. perfecționarea conducerii vieții soclal-politice, dezvoltarea științei, învățămîntulul și culturii ca factori de bază ai progresului și civilizației — precum și a proceselor care au loc în lumea contemporană, a aprecierilor partidului nostru și a principiilor promovate de țara noastră în relațiile internaționale.Uniunea Tineretului Comunist consideră drept o datorie de onoare a sa educarea tineretului în spiritul patriotismului socialist, al glorioaselor tradiții de muncă și luptă ale poporului nostru, ale mișcării muncitorești, comuniste și de tineret din România. în spiritul dragostei și devotamentului nețărmurit față de patrie și partid. Cunoașterea de către tineri a eforturilor și realizărilor construcției socialiste, a perspectivelor de dezvoltare social-politică și economică, cultivarea sentimentului de demnitate și mîndrie națională, combaterea influențelor ideologiei și apologeticii capitaliste trebuie să constituie o sarcină de bază a tuturor organizațiilor U.T.C.Organizația noastră va dezvolta și în viitor sentimentul frăției dintre tinerii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare. O atenție permanentă vor acorda organizațiile U.T.C. educării tineretului în spiritul principiilor internaționalismului socialist, al solidarității și prieteniei cu tinerii de pretutindeni în lupta lor pentru libertate, progres social și pace.Una din preocupă-rile esențiale ale activității Uniunii Tineretului Comunist o va constitui educarea științifică, materialistă a tineretului, bazată pe o solidă cultură, pe cunoașterea cuceririlor științei și tehnicii contemporane, a valorilor gindirii și practicii umane. Organizațiile U.T.C. vor promova cu consecvență atitudinea combativă, militantă împotriva prejudecăților și concepțiilor retrograde, mistice, în scopul formării șt dezvoltării unor puternice convingeri științifice, matecialist-dialec- tice despre natură și societate. Un obiectiv principal al muncii politico- ideologice a Uniunii Tineretului Comunist îl reprezintă cultivarea Ia toți tinerii a valorilor umanismului socialist, promovarea normelor și principiilor moralei comuniste, a responsabilității față de muncă și sarcinile profesionale, a angajării social-politice, a respectării legilor și legalității socialiste.Ținînd seama de cerințele și exigențele actuale, de particularitățile de vîrstă, preocupări, nivel de cunoștințe și sfera de interese ale tinerilor, Congresul apreciază că organizațiile U.T.C. ti'ebuie să-și perfecționeze necontenit formele și modalitățile de propagandă și informare politică, să realizeze un dialog cit mai viu cu tinerii, să folosească mai eficient în activitatea lor mijloacele de comunicare în masă, literatura social-politică șl științifică, alte mijloace prin care pot influența conștiința tinerilor. întreaga muncă po- litico-ideologică in rîndul tinerilor va trebui să dobîndească un caracter sistematic, de continuitate, să țină pasul cu dinamica vieții sociale, să fie mai strîns legată de problemele cu care tinerii se confruntă în muncă și viață, înlăturîndu-se astfel caracterul abstract, didacticist, formal sau schematic al multor acțiuni.Corespunzător actualelor cerințe si exigențe pe care le formulează activitatea generală de educație, se impune promovarea în rîndul tineretului a preocupărilor multiple pentru cultură și artă.Organizațiile U.T.C. vor răspunde direct de activitatea distractivă și de recreare a tineretului, inițiind în a- cest scop manifestări și acțiuni de masă cit mai atractive. Publicațiile pentru tineret vor trebui, în perioada cace urmează, să-și adîncească și diferențieze mai pregnant profilul, să-și îmbunătățească substanțial conținutul tematic, să reflecte problemele majore care preocupă tineretul și organizația sa.IV. — Obiectivul principal al activității organizațiilor U.T.C. în domeniul muncii sportive trebuie să-l constituie antrenarea tuturor tinerilor la, acțiunile sportive de masă, la formarea deprinderii de a practica individual exercițiile fizice Biroul de Turism pentru Tineret, organizațiile U.T.C. vor trebui să îndrume permanent activitatea cercurilor de turism pentru' cuprinderea unul număr cît mai mare de tineri la activitățile turistice de masă.Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei constituie un mijloc eficient de formare multilaterală a tineretului, de cultivare a sentimentelor patriotice, a hotărîrii de a contribui la consolidarea, dezvoltarea și apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului nostru.Organizațiile U.T.C. din cadrul forțelor armate au datoria să desfășoare o amplă activitate pentru mobilizarea tinerilor ostași în vederea însușirii măiestriei militare și a dezvoltării unor trăsături politico-morale înaintate.V. — Congresul relevă că în perioada ca-re a trecut de la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie-decembrie 1967 și Consfătuirea pe țară a U.T.C. au fost obținute rezultate pozitive în îmbunătățirea structurii organizatorice, în întărirea rindurilor Uniunii Tineretului Comunist și lărgirea democrației interne de organizație.Congresul trasează Comitetului Central, comitetelor județene, municipale și orășenești, tuturor organizațiilor U.T.C., ca obiectiv central al activității lor, consolidarea politică și organizatorică, creșterea . capacității de mobilizare și acțiune a fiecărei organizații U.T.C., dezvoltarea spiritului de inițiativă și autonomiei a- cestora, participarea activă a tuturor uteciștilor la întreaga viață și activitate a organizației. O atenție deosebită se va acorda pregătirii tinerilor pentru a deveni membri ai organizației U.T.C., precum și pregătirii celor mai buni uteciști pentru a merita înalta cinste de a deveni membri ai P.C.R.Comitetul Central, toate organizațiile U.T.C. vor trebui să acorde o atenție sporită lărgirii și dezvoltării continue a democrației de organizație, asigurînd în mai mare măsură preponderența în organele de conducere, la toate nivelurile, inclusiv în organismele executive, a tinerilor care-și desfășoară nemijlocit activi

tatea în întreprinderi, unități agricole, instituții, școli și facultăți. în scopul creării cadrului organizatoric pentru studierea mai aprofundată a problemelor specifice diferitelor categorii de tineri și adoptarea de măsuri adecvate în diferite domenii, se constituie în cadrul C.C. și al comitetelor județene, municipale și orășenești, Consilii ale tineretului muncitoresc, sătesc, elevilor și ale tinerelor fete.Uniunea Asociațiilor Studențești din România, formă specifică de organizare a activității U.T.C. în rin- durile studenților, va trebui să-și îmbunătățească in continuare stilul de muncă, întreaga activitate politică, educativă și obștească corespunzător cerințelor și exigențelor actuale, funcțiilor și atribuțiilor specifice ale asociațiilor studențești.Congresul apreciază că Uniunea Tineretului Comunist va trebui să-și intensifice activitatea pentru a îndeplini cu responsabilitate atribuțiile ce i-au fost încredințate de către partid în rezolvarea problemelor de viață și de muncă ale tinerilor, în participarea reprezentanților uteciștilor în comitetele de direcție și consiliile de administrație, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție, senatele universitare și consiliile profesorale, precum și în alte organisme colective de conducere.în vederea creșterii competenței cadrelor din activul Uniunii Tineretului Comunist, îmbogățirii permanente a cunoștințelor politice, de cultură generală și de specialitate, congresul trasează Comitetului Central, comitetelor județene, municipale și orășenești sarcina îmbunătățirii muncii de selecționare, promovare și pregătire a cadrelor, îndeplinirii măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea continuă a pregătirii cadrelor de partid și ale organizațiilor de masă și obștești.Congresul aprobă noul statut al Uniunii Tineretului Comunist, ale cărui prevederi corespund schimbărilor survenite în viața organizației, creșterii rolului și atribuțiilor sale, perfecționării formelor și metodelor de activitate, sporirii gradului de participare a tineretului la viața economică, socială și politică, culturală și științifică a țării.Centrul de cercetări pentru problemele tineretului va trebui să acorde o atenție deosebită studierii problemelor specifice diferitelor categorii de tineri, fundamentării soluțiilor în vederea îmbunătățirii activității educative, a metodologiei muncii politice de masă desfășurate de organizațiile U.T.C. în rîndul tineretului.
VI. — Dînd glas sentimentelor întregului nostru tineret, participanții la lucrările celui de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist exprimă atașamentul și profunda lor adeziune față de politica externă a partidului și statului nostru.Congresul aprobă, în deplină unanimitate, activitatea internațională desfășurată, de U.T.G. și U.A.S.R. ' Condamnînd cu hotărîre agresiunea americană împotriva popoarelor din Vietnam, Laos și Cambodgia, acțiunile de escaladare a războiului, congresul își manifestă solidaritatea deplină cu lupta eroică a tineretului și popoarelor din Indochina, cere încetarea războiului și retragerea necondiționată a trupelor americane și ale sateliților lor, respectarea dreptului popoarelor din această zonă de a-și hotărî singure destinele, potrivit voinței și aspirațiilor lor.Congresul exprimă solidaritatea activă cu lupta tineretului și popoarelor din țările arabe împotriva imperialismului, pentru libertate, democrație și progres social, sprijină deplin poziția partidului și statului nostru privind soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul Apropiat, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.Afirmînd solidaritatea militantă cu organizațiile de tineret care luptă împotriva regimurilor, coloniale, neo- coloniale* și rasiste, pentru drepturi și libertăți democratice, participanții la congres își exprimă sentimentele de solidaritate revoluționară, sprijină lupta dîrză a tineretului din Angola, Mozambic și Guineea Bissau, precum și cu forțele revoluționare și democratice ale tineretului din J Grecia, Spania și Portugalia.Congresul reafirmă solidaritatea internaționalistă a tineretului român cu tineretul din țările Americii Latine în lupta dusă, alături de popoarele acestui continent, pentru înlăturarea dominației imperialismului american, pentru securitate și progres social. Totodată, congresul își exprimă solidaritatea internațională cu popoarele, cu tineretul din țările Asiei și Africii care luptă împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru dezvoltare economică, pentru progres social.Uniunea Tineretului Comunist va milita în continuare pentru a promova dialogul, înțelegerea și buna cunoaștere cu organizațiile de tineret comuniste, progresiste, democratice din țările europene, pentru a căuta modalitățile prin care tineretul Europei poate să-și aducă o contribuție sporită la destindere, la dezvoltarea colaborării între state și la crearea unui climat care să dea fiecărui popor _ garanția dezvoltării sale libere, independente și suverane.Congresul consideră că U.T.C. și U.A.S.R. trebuie să aibă în continuare un rol activ, constructiv în cadrul F.M.T.D. și U.I.S., adueîndu-și aportul la lărgirea și dezvoltarea colaborării multilaterale.

*Tineretul României socialiste, devotat idealurilor nobile promovate de partidul comunist de-a lungul existenței sale de o jumătate de secol, credincios principiilor politicii sale interne și externe, exprimîn- du-și mulțumirile și satisfacția profundă pentru condițiile de muncă și viață care-i sînt create, se angajează solemn să ducă mai departe stindardul glorios de luptă al comuniștilor, să dezvolte virtuțile democratice, revoluționare ale înaintașilor să militeze nesbătut pentru triumful comunismului pe pămîntul românesc.Congresul adresează membrilor Uniunii Tineretului Comunist, tuturor tinerilor țării, o înflăcărată chemare de a-și consacra întreaga lor capacitate de muncă, energia și eforturile, elanul lor creator, pentru înfăptuirea cu succes a politicii partidului, pentru propășirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.(Text prescurtat)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) sul de producție, acolo unde se hotărăște pînă la urmă buna calitate a produselor. Cred însă că am ajuns acum în situația de a depăși aceste rețineri. Consfătuirea de astăzi ne-a dat posibilitatea să clarificăm o serie de probleme în această privință și va trebui să trecem cu hotărîre la realizarea, într-un timp cît mai scurt și în condiții cît mai bune, a sarcinilor puse de conducerea de partid și de stat în acest domeniu.Aș dori să mă opresc, de asemenea, pe scurt, asupra unor probleme mai importante care trebuie să stea în fața unităților economice cu statut de centrală.înainte de toate doresc să sub-, liniez necesitatea ca aceste întreprinderi cu statut de centrală să asigure o integrare completă eco- nomico-financiară a unităților care s-au reunit în cadrul lor, să devină în mod real organisme de conducere a activității de producție, de bună gospodărire a mijloacelor materiale și financiare. In acest sens, înseși legea și proiectul de statut pun în centrul preocupărilor această latură a activității centralelor industriale.Pornind de aici, este necesar să acționăm cu mai multă fermitate pentru profilarea și specializarea producției. Aceasta, desigur, este valabil pentru toate unitățile noastre economice, ținînd seama de specificul și caracterul fiecărei ac- > tivități. Doresc însă să mă refer îndeosebi la sectorul construcțiilor de mașini, unde această problemă este de o necesitate imediată. Pentru a realiza importantul program pe care acest sector îl are de îndeplinit în cadrul planului cincinal actual și pentru a face ca ramura construcțiilor de mașini să realizeze produse de înaltă tehnicitate, atît pentru'înzestrarea economiei naționale cu mașini și utilaje cu parametri de nivel mon- vdial, cît și pentru realizarea prevederilor mari de export, este necesar să lichidăm cît mai repede fărîmițarea actuală din acest sector și să asigurăm o bună profilare și specializare a producției. Nu mai este admisibil ca în fiecare din cele cîteva sute de unități ale industriei construcțiilor de mașini să se facă de toate. Cît timp vom avea, de exemplu, în fiecare unitate, mai mare sau mai mică, sectoare calde și nu le vom concentra, cît timp nu vom reuni forțele de specialiști și de cercetare și nu vom asigura o îndrumare unitară a acestor sectoare, nu vom lichida rebuturile. Și, se știe că rebuturile reprezintă una din lipsurile mari ale acestui domeniu de activitate. Dacă vom menține actualul fel de a lucra, continuînd să fabricăm în zeci de unități motoare și suban- samble și nu vom profila întreprinderi speciale pe familii, pe grupe sau chiar pe produse specifice, nu vom avea producție bună, de serie, nu vom avea o eficiență economică corespunzătoare. Se pare însă că această problemă nu este bine înțeleasă în întreaga ramură a construcțiilor de mașini.Cînd s-au creat centralele s-a avut de la început în vedere — și 

s-a trasat ca sarcină — ca unitățile din acest sector să treacă rapid la specializare. Nu doresc să mă refer în mod concret la nici un fel de centrale, deși am vizitat în ultimele luni multe întreprinderi și am discutat cu mulți dintre dumneavoastră. Trebuie să spun însă că ne mișcăm destul de încet în această privință, că există încă rețineri ; fiecare conducător de întreprindere vrea să dovedească că poate face mai bine în unitatea sa anumite piese sau subansamble și că nu este nevoie Bă aștepte să 1 le livreze o centrală sau alta specializată în realizarea unor asemenea produse. Or. a continua în felul acesta înseamnă a lucra meșteșugărește ! Și nu se poate merge așa mai departe ! Construcția de mașini trebuie să fie, prin excelență, modern organizată din toate punctele de vedere. Specializarea în construcțiile de mașini constituie o necesitate de prim ordin, dacă vrem, într-adevăr, să a- sigurăm produselor noastre un nivel tehnic ridicat și competitivitate pe scară internațională.Nu mă mai refer la celelalte ramuri, pentru că problemele specializării se pun în mod diferit, deși în această consfătuire unii tovarăși au vorbit despre felul în care se acționează în această privință în industria ușoară. Problema specializării trebuie, într-adevăr, să o tratăm în mod diferențiat, de la ramură la ramură. îndeosebi este necesar să acordăm, în această privință, atenția principală construcțiilor de mașini și, plecînd de aici, să realizăm tot ceea ce se impune pentru toate celelalte ramuri.în ce privește activitatea de cercetare și proiectare, doresc să arăt că în acest domeniu am făcut pași însemnați înainte, am obținut o serie de rezultate bune. în cincinalul care a trecut am creat un mare număr de institute și centre de cercetare. în sectorul construcțiilor de mașini, unde în 1965 aveam doar două sau trei institute, am ajuns să avem astăzi 17 institute și centre de cercetare. Consider că acesta este un lucru bun, așa cum apreciez ca pozitiv faptul că aceste institute și centre funcționează îndeosebi pe lîngă unitățile productive, la centrale, ceea ce asigură o strînsă legătură a activității de cercetare și proiectare cu producția. Nu vreau să mă mai refer la lipsurile care sînt în acest domeniu de activitate. Doresc însă să subliniez 

că va trebui să acordăm o atenție mai mare cercetării și proiectării, în special în ramura construcțiilor de mașini, unde introducerea noului este deosebit de rapidă. Se cunoaște că, în această ramură, într-un interval de 6—7 ani, apar noi tehnologii, noi motoare și utilaje, noi mașini — și, dacă nu ținem pasul, nu vom putea fi competitivi pe piața internațională, nu vom putea înzestra economia națională cu tehnica modernă, avansată. De aceea este necesar să acordăm o mare a- tenție activității de cercetare din a- ceastă ramură, introducerii cît mai rapide în producție a rezultatelor ei.Aceasta este, desigur, valabil și pentru celelalte ramuri de activitate — pentru chimie, metalurgie, industria minieră, industria ușoară și alimentară, în raport cu specificul și caracterul fiecăreia. Este clar, de exemplu, că dacă a- vem un institut minier-căr- bune și există 3 centrale industriale ale cărbunelui, nu va trebui să înființăm pentru fiecare din ele cîte un institut. Desigur, o dată cu dezvoltarea activității de cercetare în institute este necesar ca și în unitățile productive să sporească preocuparea pentru aplicarea rezultatelor cercetării, perfecționarea continuă a producției, introducerea noului.Trebuie să avem în vedere necesitatea unei coordonări a cercetării științifice, spre a nu risipi forțele și a folosi mai bine atît cadrele, cît și mijloacele tehnice, materiale și financiare, și a obține mai rapid soluționarea unor probleme tehnico-științifice pe care le ridică dezvoltarea producției, progresul general al întregii țări. De altfel, acesta a fost scopul înființării, la timpul respectiv, a Consiliului Național al Cercetării Științifice. Problema coordonării cercetării pe ministere și chiar pe e- conomie, pe întreaga țară, este deci o stringentă necesitate. Asigu- rînd această coordonare nu înseamnă că știrbim sau împiedicăm în vreun fel dezvoltarea activității de cercetare care se desfășoară jos, în institute și unități productive.Pornind de la rolul important pe care îl are cercetarea științifică în creația de bunuri materiale, în perfecționarea producției și a întregii noastre activități, va trebui să acordăm în permanență 
o atenție deosebită acestui sector ; este necesar să ne preocupăm de organizarea institutelor și centralelor de cercetare acolo unde ele sînt cel mai necesare pentru a asigura introducerea rapidă a noului. în producție, fără însă a merge la uniformizare. Să ținem seama în această privință de specificul fiecărei ramuri și să asigurăm o coordonare cît mai unitară a activității, fără ca aceasta să însemne neapărat o centralizare a muncii de cercetare.S-a vorbit aici despre calitatea produselor. Cred că pentru noi toți este clar că, dacă vrem să pătrundem cu mărfurile noastre pe piața internațională, dacă dorim să dezvoltăm economia națională la nivelul tehnicii mondiale, trebuie să acordăm o atenție deosebită problemei calității întregii noastre activități. Nu vreau să dau nici un exemplu în a- ceastă privință, dar consider că această problemă trebuie să stea permanent în atenția tuturor centralelor, a tuturor unităților noastre de producție. Pînă la urmă, calitatea nu o hotărăște controlul de calitate, ci activitatea practică, concretă a fiecărui muncitor, maistru, inginer, a tuturor acelora care lucrează nemijlocit în procesul de producție. Este necesar să luăm asemenea măsuri în- cît să facem ca din unitățile , noastre să nu mai iasă în nici un fel produse necorespunzătoare. Numai cînd vom reuși ca aceasta să devină o cauză generală a întregului colectiv, atunci vom realiza în mod corespunzător problema calității.O altă latură importantă a activității centralelor noastre este asigurarea desfacerii produselor. Am mai spus și cu alt prilej că procesul de producție se termină numai o dată cu vînzarea produsului, fie în țară, fie în străinătate, cu încasarea contravalorii lui și deci cu crearea condițiilor pentru reluarea ciclului de producție. Noi considerăm că problema desfacerii produselor trebuie rezolvată pe centrală. Din acest punct de vedere, este necesar ca unitățile din cadrul centralelor să fie întrucîtva degrevate de asemenea sarcini, fără însă a considera că ele nu trebuie să se mai preocupe deloc de felul cum se vinde produsul lor pe piață. Dar cel care trebuie să realizeze desfacerea producției este centrala ; ea trebuie să realizeze vînzarea, atît în țară cît și în străinătate. Am mai discutat această problemă la consfătuirea privind activitatea de comerț exterior și nu doresc să insist asupra ei.In cadrul consfătuirii s-a vorbit mult de problema aprovizionării tehnico-materiale. Această problemă constituie, de asemenea, o sarcină importantă ce revine centralelor, care trebuie să realizeze aprovizionarea tehnico-materială a tuturor unităților de producție din cadrul lor. în legătură cu această problemă s-au făcut aici multe propuneri juste, în special pentru îmbunătățirea proiectului de lege care se pregătește, pentru ridicarea rolului și răspunderii Departamentului aprovizionării din cadrul C.S.P. în asigurarea bunei aprovizionări tehnico-materiale.

Desigur, în domeniul aprovizionării tehnico-materiale se pun multe probleme. O bună aprovizionare începe în primul rînd cu o planificare corespunzătoare. După cum se știe, noi am realizat și chiar am depășit, an de an, planul de producție. Aceasta înseamnă că, pînă la urmă, am avut o balanță bună de materii prime și materiale. Avem stabilite norme de consum, dispunem de stocuri de materiale, atît pentru producție cît și de rezervă. Unele stocuri sînt corespunzătoare, altele, se spune că sînt încă mici — dar totuși sînt. Există norme precise care stau la baza stabilirii programului de activitate din unitățile de producție. Atunci de unde intervin totuși u- nele neajunsuri în aprovizionarea tehnico-materială a procesului de producție ? După părerea mea, lipsurile în, domeniul bunei aprovizionări tehnico-materiale rezidă în primul rînd în nerespectarea contractelor, în nelivrarea la timp de către unitățile producătoare a materialelor, subansamblelor sau a produselor contractate cu alte întreprinderi. Deși n-aș fi vrut să dau nici un exemplu, doresc totuși să arăt că centrala de vagoane a întîmpinat mari greutăți în realizarea sarcinilor de plan datorită faptului că alte întreprinderi, cu care avea contracte de cooperare, nu i-au livrat la timp boghiurile necesare. Asemenea situații am în- tîlnit și în legătură cu alte produse. Or, numai asigurînd livrarea promptă, fără întîrziere a produselor contractate vom contribui la buna organizare și desfășurare a producției ! Deci problema este de a introduce ordine în planificarea noastră, de a asigura executarea la timp a comenzilor contractate. Eu înțeleg că am putea avea greutăți — și cîteodatâ avem — cu produsele care întîrzie să ne vină din import, deși nici în această privință n-ar trebui să întîmpinăm dificultăți, pentru că noi tot am alocat și alocăm banii necesari pentru importuri. Cîteodată însă aceste importuri ne costă mai scump pentru că nu le contractăm la timp.Deci, problema principală care se pune în legătură cu desfășurarea susținută, ritmică a procesului de producție, cu buna aprovizionare tehnico-materială este realizarea unei planificări judicioase, introducerea unei ordini desăvîrșite în livrările de produse dintre întreprinderi. Consider că, în această privință, Departamentului aprovizionării din C.S.P., ca și ministerelor le revin încă sarcini mari, pînă cînd centralele vor prelua bine toate atribuțiile ce le au. Avem' cazuri cînd chiar între unitățile din cadrul aceleiași centrale, depinzînd deci de același director de centrală, nu se realizează la timp livrările diferitelor materiale sau subansamble. De a- ceea, consider că această problemă trebuie să preocupe în mod deosebit centralele ; să fie luate măsuri hotărîte pentru a pune ordine în această privință, deoarece de a- ceasta depinde desfășurarea normală a activității de producție și, în bună măsură, calitatea propriu- zisă a produselor.în atribuțiile unităților cu statut de centrală un loc important îl va avea întocmirea planului de producție. Cînd s-a trecut la organizarea centralelor s-a pornit de la considerentul că ele trebuie să fie de fapt titularul de plan — asigurînd, firește, ca fiecare întreprindere componentă să participe și să-și spună părerea la stabilirea sarcinilor de plan ce-i revin. Centrala este unitatea cu care lucrează planificarea, ministerul, finanțele și toate organismele noastre economice ! Pornind de aici, trebuie să stabilim atît mijloacele cît și organizarea corespunzătoare, pentru ca centralele să cunoască bine capacitățile de producție pe care le au și, în concordanță cu ele, cu sarcinile generale puse de partid și guvern, să-și întocmească planul.In legătură cu aceasta, doresc să mă refer în continuare la problema indicatorilor de plan. Desigur, pot fi mai mulți sau mai puțini indicatori ; pentru oricine însă care va conduce producția, pentru orice conducător de centrală, cunoașterea unui număr foarte mare de indicatori este o necesitate. Fie că vom cuprinde sau nu acești indicatori în planul de stat, centrala nu se va putea lipsi de ei, fiindu-i absolut necesari pentru a asigura o conducere științifică și cu bune rezultate a activității economice. Poate oare cineva să nu cunoască ce produce și pentru cine, ce sortimente realizează, atît în unități fizice cît și valoric? Poate cineva să nu prevadă de unde și cum se aprovizionează, ce materiale îi sînt necesare pentru sortimentele pe care le produce ? Poate cineva să nu stabilească cu cine va coopera spre a realiza produsul respectiv ? Poate să nu știe cu ce număr de muncitori va realiza planul, cîțî ingineri îi trebuie în proiectare, cîți în cercetare și în producție ? Care conducător de centrală se poate angaja realmente să conducă activitatea economică fără să cunoască acești indicatori de bază ?Cu toții cunoaștem că forța ho- tărîtoare în producție este omul ; îndeplinirea planului depinde în- tr-o măsură decisivă de felul cum asigurăm și formăm cadrele necesare. Se știe că pentru a pregăti un inginer este nevoie de 5 ani de zile. Necesarul de cadre trebuie deci cunoscut și prevăzut cu mult înainte, spre a ști unde să formăm aceste cadre, ce să facem în acest 

scop. De asemenea, ca să pregătim muncitori calificați, trebuie să știm dinainte cîți ne trebuie, ce școli dezvoltăm pentru aceasta. Deci problema stabilirii de indicatori pre- ciși în legătură cu asigurarea și folosirea forței de muncă nu este o simplă formalitate, ci reprezintă o necesitate stringentă pentru o conducere eficientă a economiei !Aș putea, desigur, să mă refer și la alți indicatori. Ne gîndim ca, într-adevăr, în planul central să avem mai puțini indicatori, dar nu vom scuti cu nimic centralele să aibă un număr foarte mare de astfel de indicatori. Nu putem conduce economia, activitatea de construcție socialistă, lăsînd ca fiecare unitate să procedeze cum dorește în acest domeniu hotărîtor. Noi construim în mod planificat — și trebuie să asigurăm o repartiție cît mai judicioasă a forței de muncă în diferitele sectoare de activitate. Totodată, trebuie să veghem la folosirea rațională a acestor forțe, să creăm condiții de lucru pentru toți oamenii muncii. In acest spirit trebuie privită problema asigurării și formării cadrelor — nu ca un indicator în plus sau în minus.Firește, unii ar putea spune că aceasta înseamnă evidență mai multă. Da, tovarăși ! De aceea ne și preocupăm să introducem un sistem cît mai modern de evidență. Folosim mașini de calcul spre a putea ca, într-adevăr, simplifi- cînd munca oamenilor, să realizăm o evidență bună și la timp. Fără o asemenea evidență nu se poate conduce economia ! Fiecare din conducătorii de centrală va trebui să introducă o disciplină de fier în această privință. Eu rog pe conducătorii centralelor să înțeleagă că trebuie să acorde o atenție deosebită tuturor problemelor care țin de o bună planificare ; să nu caute să fugă de ele sub motiv că „o să le rezolve alții".S-au ridicat aici și unele probleme financiare ; nu aș dori să insist prea mult asupra lor. Noi pornim de la faptul că centrala trebuie să răspundă de întreaga activitate economico-financiară a unităților în subordine. Legătura între buget, bancă și unitățile de producție este centrala, ea trebuie să aibă o evidență generală a beneficiilor și să le verse la buget, indiferent unde se realizează aceste beneficii. Centrala trebuie să cunoască și să urmărească indicatorii financiari, să știe cum se realizează beneficiile și ceilalți indici de către toate unitățile din cadrul său ; ea centralizează rezultatele obținute în realizarea acestor indicatori și din dispoziția ei se fac toate repartițiile, stabilindu-se atît ceea ce rămîne ia întreprinderi și centrală, cît și ceea ce se varsă la buget în conformitate cu prevederile legii.Va trebui să examinăm o serie de propuneri care s-au făcut aici privind lăsarea unor fonduri la dispoziția centralelor, dar proce- dînd la o redistribuire a acestora și asigurînd un control unitar a- supra folosirii și cheltuirii lor, tocmai spre a întări rolul și atribuțiile acestor unități în conducerea activității economice. De altfel, în ce privește investițiile, în afară de anumite cazuri, cea mai mare parte se fac prin centrală. Este adevărat că aceasta implică anumite obligații, dar nu vom renunța niciodată la acest sistem, și nici la controlul respectiv. Centralele au astăzi dreptul să avizeze investiții pînă la 30 de milioane, desigur, în conformitate cu legile în vigoare. Dar poate oare cineva, atunci cînd realizează o lucrare de investiții, să renunțe la întocmirea unui proiect sau să nu supună proiectul respectiv spre avizare și control ? Nimeni nu poate pretinde acest lucru ! Altceva este însă de a simplifica, e- ventual, unele faze de realizare a investiției, cum, de altfel, au făcut unele centrale care și-au elaborat proiectul și au executat. în cadrul planului general, lucrările respective, fără să mai apeleze la proiec- tanți și chiar la constructori din afară. Considerăm că aceasta este o practică bună, pe care am recomandat-o și o recomandăm. Am constatat că aceste centrale au executat o serie de lucrări mari cu anroape 50 la sută mai ieftin de- cît dacă le-ar fi realizat prin întreprinderile specializate ale Ministerului Construcțiilor Industriale, care, în general, lucrează bine, dar foarte scump. Deci, asemenea atribuții și sarcini rămîn la centrale — și trebuie să le întărim în conformitate cu legile și cu normele generale care guvernează economia noastră.Pe drept cuvînt. cîțiva tovarăși au ridicat aici problema unei mai bune cooperări directe între unitățile cu statut de centrală. însăși legea contractelor prevede o cooperare strînsă și o legătură permanentă între centrale — atît din cadrul aceluiași minister, cît și dintre centralele aparținînd unor ministere diferite — pentru a stabili împreună cum să rezolve anumite probleme, inclusiv cum pot coopera la realizarea unor obiective economice.O sarcină importantă a centralelor industriale este asigurarea pregătirii cadrelor și a reciclării acestora. De altfel, în legea supusă discuțiilor privind reciclarea cadrelor se prevede în mod expres a- ceastă obligație a centralelor. Este de înțeles că centralele trebuie să se preocupe atît de formarea muncitorilor calificați, de promovarea lor în producție, cît și de asigurarea necesarului de cadre cu studii medii și superioare. Desigur, toate acestea trebuie să se facă în con

formitate cu normele generale. In consfătuirea noastră s-au făcut cîteva propuneri în legătură cu unele derogări de la legile în vigoare privind promovarea în diferite funcții. Această problemă este destul de serioasă și ea trebuie tratată ca a- tare. Să avem în vedere că legile noastre privind stagiile în producție sînt unice pentru toată economia ; a admite derogări de la ele ar însemna să nu soluționăm în mod corespunzător această problemă, să creăm posibilități ca în unele cazuri promovările să nu se facă în conformitate cu nevoile economiei și să se dea naștere la abuzuri și favoritisme în această privință.Există, într-adevăr, o problemă pe care noi o analizăm și va trebui s-o soluționăm în mod corespunzător — aceea a promovării de maiștri din rîndul muncitorilor de înaltă calificare. In general, trimitem în școlile de maiștri tineri de 18 ani și, la 21 de ani, după ce absolvă cursurile respective, le este greu să conducă producția, pentru că n-au avut înainte practica necesară ca muncitori. Va trebui să revedem această lege, să recrutăm pentru școlile de maiștri oameni cu practică în producție, să organizăm pregătirea lor corespunzătoare spre a căpăta cunoștințele necesare de organizatori și conducători ai producției. Desigur, acolo unde se va ivi necesitatea, și de la-caz la caz, va trebui să admitem ca unii muncitori de înaltă calificare să poată fi promovați maiștri, urmînd ca între timp să frecventeze cursurile respective, pe care le avem de altfel organizate în toate întreprinderile. Aici se ridică și alte aspecte — legate de salarizare, de cointeresare — pe care însă le vom analiza în mod special spre a soluționa cit mai bine această problemă.. Este adevărat, noi am stabilit o oarecare corelație în ce privește salariul tarifar, dar nu este încă suficient de bine rezolvată problema legării mai strînse a veniturilor maistrului de rezultatele obținute de secția sau atelierul de producție pe care acesta îl conduce. Va trebui să studiem această problemă și să o soluționăm în mod corespunzător.Dar, pornind de aici, nu putem extinde aceste derogări la ingineri, la cercetători și așa mai departe, decît în limitele și în cazurile prevăzute în lege pentru categoriile respective. Astăzi există totuși un număr suficient de cadre cu studii superioare și medii și n-am putea spune că nu avem posibilitatea să acoperim toate sectoarele cu oameni avînd stagiul corespunzător. Desigur, sînt și unele mici excepții cînd, de la caz la caz, se dau aprobările . necesare, în general, însă, sîntem astăzi în situația să putem spune că nu este necesar să apelăm la derogări de la prevederile legii pentru a acoperi nevoile de cadre ale unor sectoare.în continuare doresc să atrag a- tenția asupra unei probleme pe care o consider deosebit de importantă. Este vorba de preocuparea pe care trebuie s-o manifeste conducerile centralelor față de problemele sociale, de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii. Desigur, sînt organizații care au mare rol în această privință; dar și centralele, conducerile lor vor trebui să urmărească îndeaproape ca prevederile privind realizarea creșterii veniturilor, îmbunătățirea condițiilor de lucru și măsurile pentru a asigura aceste condiții, precum și alte prevederi de ordin social să se realizeze cît mai bine. Avem în vedere ca, în acest cincinal, să ajungem, de la 27 000 de locuri în creșe, cît avem astăzi, la 80 000—100 000 ; aceasta va ajuta la rezolvarea în condiții bune a acestei probleme. Va crește numărul de cămine pentru copii, vom construi, de asemenea, un număr însemnat de locuri în cămine pentru tineret. Se prevede a se organiza cantine corespunzătoare, în raport cu necesitățile și cerințele oamenilor muncii. Avem un șir de prevederi în legătură cu rezolvarea altor probleme de interes social — la care m-am mai referit, în ce privește locuințele, cunoașteți că se prevede construirea a 500 000 de apartamente, dar probabil că această cifră va fi depășită ; încă de acum am suplimentat cu 15 000 de apartamente planul de construcții de locuințe în Capitală. Dacă ne vom ocupa serios de realizarea la timp a tuturor acestor prevederi, vom obține progrese însemnate în soluționarea multora din problemele în care mai întîmpinăm astăzi unele greutăți. Firește, nu se poate spune că în 5 ani vom rezolva total problema locuințelor, deoarece cerințele în acest domeniu cresc, oamenii care stau astăzi îri- tr-o casă mai modestă, mîine vor neapărat să se mute în alta mai mare — acesta este un lucru firesc ; va trece încă mult pînă cînd vom putea spune că am asigurat un fond de locuințe care să satisfacă toate cerințele așa cum dorește fiecare. Dar prevederile pe care le avem în această privință trebuie urmărite și realizate în bune condiții.Consider că trebuie să ținem seama de o serie de propuneri formulate aici privind atribuirea fondurilor și mijloacelor materiale centralelor, pentru a realiza asemenea prevederi cu caracter social — locuințe, creșe, cantine, cămine — asigurînd în felul acesta o legătură mai strînsă a salariaților cu întreprinderea respectivă. Așa cum am spus și la adunarea salariaților de la „23 August", vom distribui și locuințele prin întreprinderi, vom face ca, prin dezvol

tarea rețelei de creșe, de cămine și prin alte măsuri cu caracter social, salariatii să se simtă mai strîns atașați de întreprinderea unde lucrează. Deci acesta va ti un factor care va întări propriu- zis rolul întreprinderilor, legătura lor cu masele de oameni ai muncii. Din acest punct de vedere consider că este bine să revedem și să lărgim atribuțiile centralelor și întreprinderilor.Nu am vorbit despre ministere pentru că despre ele am mai discutat și în alte împrejurări. Este însă clar că, o dată cu lărgirea a- tribuțiilor centralelor și întreprinderilor economice, se modifică și rolul pe care îl au astăzi ministerele. Ele vor trebui să renunțe la o serie de practici din trecut — cind se ocupau de rezolvarea tuturor problemelor — să lase o mare parte din aceste probleme în răspunderea noilor organisme economice. In schimb, ministerele trebuie să acorde mai multă atenție problemelor conducerii generale, rezolvării lor unitare pentru toate sectoarele de care se ocupă. în felul acesta ele vor putea, într-adevăr, să aibă o privire de perspectivă, să acorde mai multă atenție problemelor introducerii noului, organizării unitare a cercetării și soluționării problemelor generale ale conducerii ramurilor respective.In concepția despre care am vorbit pînă acum cresc foarte mult atribuțiile centralelor și întreprinderilor. Nu aș dori, însă, să rămî- nă cineva cu impresia că, luînd aceste măsuri, va trebui, în vreun fel, să nu mai asigurăm în continuare conducerea unitară, centrală, a întregii activități economice. Nu este de conceput conducerea e- conomiei într-un stat socialist fără o îndrumare unitară, fără a avea o privire de ansamblu ! In acest sens crește deosebit de mult rolul Comitetului de Stat al Planificării, al Ministerului de Finanțe, al organelor de sinteză în general. Desigur, ele nu vor trebui să intre într-un șir de probleme mărunte ; dar a asigura o bună orientare și planificare a dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate — aceasta constituie o problemă esențială pentru progresul întregii economii naționale.Este, de asemenea, necesar să acționăm cu mai multă fermitate pentru simplificarea statisticii, a evidenței și, în general, pentru mai buna organizare a informaticii — asemenea măsuri sînt esențiale pentru a asigura o conducere operativă, pentru rezolvarea în bune condiții a tuturor sarcinilor ca stau în fața unităților economice.în cadrul consfătuirii s-au ridicat și unele probleme în legătură cu transporturile. îmbunătățirea activității în transporturi trebuie să constituie o preocupare serioasă, deoarece este anormal ca, din pricina unor neajunsuri din acest sector, să creăm greutăți activității economice. Se știe că în această ramură există o dotare destul de satisfăcătoare și ar trebui deci să avem un transport bine organizat. Totuși, capacitățile de transport nu sînt utilizate cum trebuie, se pierde încă mult timp : în general, nu putem spune că transporturile au acționat cum trebuie pentru a asigura o bună aprovizionare și la timp a activității economice.în ce privește proiectele de legi dezbătute în consfătuire, sînt de acord cu majoritatea propunerilor care s-au făcut în legătură cu ele. Statutul ar trebui să fie un sta- tut-tip, pentru că el nu poate să dea soluții și să fie aplicat unitar de toate unitățile ; acest statut trebuie să oglindească cîteva prevederi generale, obligatorii, urmînd ca, pe baza lor, fiecare să-și adopte un regulament sau un statut propriu. într-adevăr, poate că unificarea acestor prevederi într-o singură lege ar fi binevenită.în ce privește legea privind a- provizionarea tehnico-materială, cred că sînt justificate propunerile care s-au făcut în legătură cu îmbunătățirea ei. Să prezentăm a- ceastă lege o dată cu Legea planificării, care va trebui să fie gata în acest an. în general, sînt de acord că va trebui să elaborăm legile în așa fel încît să nu mai fie nevoie de instrucțiuni sau de hotărîri pentru aplicarea lor. De altfel am mai subliniat această problemă și în alte împrejurări. Legea însăși să constituie cadrul după care să se conducă fiecare în activitatea sa !Este necesar ca, pe baza discuțiilor din aceste zile, să trecem la măsuri pentru îmbunătățirea activității noastre. Trebuie să acționăm cu mai multă răspundere în luarea măsurilor, să asigurăm o mai mare stabilitate în organizarea activității de producție din întreprinderi. Să ținem seama de schimbul de experiență pe care l-am făcut în cadrul acestor discuții și să acționăm în mod corespunzător pentru îmbunătățirea în continuare a stilului și metodelor noastre de lucru. Trebuie să obținem o ridicare generală a nivelului de conducere al întregii activități, să facem ca toți conducătorii de centrale și de unități, toți activiștii din economie să acorde mai multă atenție îmbogățirii cunoștințelor lor profesionale, însușirii metodelor moderne de conducere, spre a putea astfel să-și îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile deosebit de mari ce le revin.Datorită caracterului special al consfătuirii noastre din aceste două zile, în cadrul ei am vorbit mai puțin despre problemele prac

tice ale activității de producție pe 1971. Nu aș dori să se înțeleagă, însă, prin aceasta că întorcîndu-ne acasă trebuie să ne ocupăm numai de problemele de organizare și să uităm esențialul — asigurarea realizării planului de producție.Vă sînt cunoscute prevederile noului plan cincinal 1971—1975, întrucît le-am dezbătut în mai multe rînduri împreună cu întreprinderile, cu centralele și ministerele, cu activul de partid și de stat. Planul cincinal pune sarcini deosebite în ce privește dezvoltarea în ritm înalt a producției în toate ramurile, îmbunătățirea calității produselor, ridicarea calitativă a tuturor laturilor activității economice. Aceste sarcini, izvorîte din necesitatea de a asigura progresul multilateral al întregii societăți, sînt pe deplin realizabile. îndeplinirea lor cere mobilizarea intensă a energiilor și capacităților creatoare ale întregului popor, o muncă intensă și susținută în toate sectoarele de activitate. Realizarea tuturor sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului va a- propia și mai mult țara noastră de statele cu economie dezvoltată, va crea noi condiții pentru creșterea în continuare a veniturilor tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, a salariului real, a cheltuielilor social-culturale, pentru ridicarea generală a nivelului de trai al poporului — țelul suprem al întregii politici a partidului și statului nostru.Anul 1971 este hotărîtor pentru îndeplinirea întregului cincinal. Rezultatele obținute în primele două luni din acest an — în industrie, în construcții și în celelalte ramuri — ne îndreptățesc să apreciem că planul pe 1971 a fost pregătit în condiții bune, că am pășit cu succes în noul cincinal. Sîntem încredințați că centralele industriale, toate unitățile din economie vor dezvolta aceste succese, vor munci neobosit pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor și sarcinilor prevăzute în noul plan cincinal. Tot ceea ce am discutat în consfătuire, problemele pe care le-am abordat trebuie să ne ajute să asigurăm îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de producție. Eu rog pe toți tovarășii să ia măsurile necesare pentru a face ca planul pe acest an să fie îndeplinit în întregime și în cele mai bune condiții. Să asigurăm realizarea investițiilor planificate și darea în folosință Ia termen a tuturor capacităților — șl, în această privință, cu cît vom putea să devansăm mai multe capacități, cu atît va fi mai bine din toate punctele de vedere. Să realizăm, de asemenea, prevederile privind exportul, care trebuie să constituie O sarcină esențială pentru toate unitățile de producție!în acest context, doresc să subliniez încă o dată rolul deosebit de important pe care îl au organele sindicale în soluționarea tuturor problemelor care s-au ridicat aici. Sindicatele trebuie să ia parte mal activă la întreaga muncă de îmbunătățire a activității generale a centralelor industriale și unităților economice, la realizarea în condiții optime a tuturor sarcinilor de plan pe acest an.Totodată doresc să relev și cu a- cest prilej rolul însemnat ce revine în această privință comitetelor județene și organizațiilor de partid. Cred că nu trebuie să mai repet că este necesar ca secretarul de partid să participe, cu toate drepturile și obligațiile, în comitetul de direcție, deci să-și asume și răspunderea pentru hotărîrile care se iau. Autoritatea lui va depinde de felul cum va munci ; trebuie, însă, să-i fie clar fiecăruia că autoritatea se cîștigă nu stînd în afara problemelor, ca observator, ci numai pătrunzînd în miezul lor, acționînd pentru rezolvarea corespunzătoare a acestora și unind în acest scop toate forțele întreprinderii, ale comuniștilor și oamenilor muncii. Dacă nu va face acest lucru, nu va avea autoritate în întreprindere și, în consecință, va trebui, probabil, ca organizația de bază să-și aleagă ca secretar un tovarăș care realmente este în stare să conducă această activitate. Așa cum, de altfel, se va întîmpla cu oricine, inclusiv cu directorul care nu va lucra bine și își va pierde autoritatea. Și, după cum am spus mai înainte, această autoritate se creează și se păstrează acționînd hotărît pentru soluționarea corespunzătoare a diferitelor probleme care se ridică în activitatea întreprinderii respective. Numai a- tunci vom avea buni secretari de partid, buni directori, cadre bune, cu autoritate ! (Aplauze prelungite).In încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că lucrările consfătuirii au contribuit la o mai bună înțelegere a rolului și sarcinilor noilor organisme economice, că pe baza lor se vor lua măsuri concrete pentru îmbunătățirea activității în toate sectoarele economiei. Iată de ce doresc să urez tuturor celor prezenți aici, conducerilor tuturor întreprinderilor și unităților cu statut de centrală, precum și salariaților lor noi succese în realizarea sarcinilor puse de Congresul al X-lea al partidului pentru dezvoltarea economică și socială a patriei, pentru perfecționarea producției de bunuri materiale și spirituale, pentru creșterea nivelului de bunăstare și civilizație al întregului nostru popor.Vă doresc tuturor multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice^ 
prelungite).
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DINAMICA FORȚELOR DE PRODUCȚIE

INDUSTRIE

MIULCj
JMvAțâmJnt

alts activități

CONSTRUCȚII LOCUINȚE

TRANSPORTURI- 
JELECOMUNICAȚII

iOsfooĂRIt'COMUflALA

COMERȚ

silviclilturX

'MIL. LEI

Din totalul Investițiilor, PESTE 60 LA SUTA AU REVENIT INDUSTRIEI

RAMURI INDUSTRIALE ÎN PLIN AVÎNT

Obiective noi, extinderi și modernizări

MINERITUL

® De 4,2 ori a sporit producția 

față de 1965.

® Ritmul anual de creștere: circa 

33 la sută.

® Productivitatea muncii cu 420 
la sută mai mare ca în 1965;

Se produce:
— de 1,3 ori mai multă barită ;

— de 2,6 ori mal mult cupru.

METALURGIA
La sfîrșitul anului 1970, producția me

talurgiei sucevene a depășit de aproape 
5 ori nivelul din 1965.

INDUSTRIALIZAREA

LEMNULUI

• VALOAREA PRODUSELOR obținute 
dintr-un metru cub de masă lemnoasă : 
cu 50 la sută mai mare față de 1965.

® PRODUCȚIA DE MOBILĂ a sporit de

1,3 «l
■V. . ■■■■ .• ■ - 

• PRODUCȚIA DE HÎRTIE Șl CELULO
ZĂ : o creștere de peste 1,3 ori.

• REFACEREA FONDULUI FORESTIER : 

lucrări de împăduriri pe 22403 
hectare; investiții de 2,8 milioane 

lei pentru ameliorarea terenurilor degra
date.

PRACTIC, ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ 
DE PĂDURI EXPLOATATĂ IN CINCI
NAL A FOST REÎMPĂDURITĂ

INDUSTRIA UȘOARĂ

In 35 DE SĂPTĂMlNI se realizează 
ÎNTREAGA PRODUCȚIE din 1965 

INDUSTRIA SUCEVEANA A ASIMILAT
ÎN CINCINAL :

• Mașini-unelte pentru așchierea me
talelor • Automacarale ® Mașini de ro- 
luit și bordurat tablă • Piese de schimb 
pentru industria materialelor de con
strucții • Foarfece de tăiat oțel-beton
• Poiizoare • Barită flotată ® Plăci fi- 
brolemnoase înnobilate • Tricotaje tip

bumbac • Conserve de carne.

© Uzina de utilaje șl 
piese de schimb din Su- 
ceava.

© Uzina de reparații 
auto din Suceava.

® Fabrica de mobilă 
din Cîmpulung.

® Fabrica de tricotaje 
din Suceava.

® Instalația de flotație 
a Exploatării miniere Fun- 
du Moldovei.

© Cuptoarele de prăji* 
re a minereului de la Dea
lul Rusului.

® Galeria de legătură 
de la Isipoaia.

• Secția de plăci înno
bilate de la Combinatul de 
exploatare și industriali
zare a lemnului Suceava 
și secția de lăzi.

® Instalația de hîrtie 
gumată de la Complexul

de hîrtie și celuloză Su
ceava.

® Noul aeroport de la 
Suceava.

© Fabrica de pîine din 
Suceava.

® Congelatorul de unt 
de la Vatra Dornei.

Creșterea producției industriale 
globale a județului

701 MILIOANE LEI INVESTIȚII
® SUPRAFAȚA IRIGATĂ a cres

cut, în cincinal, de peste 6 ori.

© 7 400 hectare au fost desecate. 
Pe aproape 10 000 de hectare s-au 
efectuat lucrări de combatere a ero
ziunii solului.

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Cu 40,6 la sută mai multe la hectar 
decît în 1965.

— IERBICIDELE aplicate în în
tregul cincinal valorează peste 
50 000 000 lei.

— TRATAMENTELE FITO-SANI-

5
TARE au cuprins, anual, aproape 5 
milioane pomi fructiferi.

COMPLEXE ZOOTEHNICE nou 
construite la:

— Rădăuți (capacitate anuală - 
4 000 taurine).

— Verești (capacitate anuală - 
150 000 porcine).

— Ițcani (capacitate anuală -1,2 
milioane păsări).

POMICULTURA :

S-a definitivat zona pomicolă Făl
ticeni : 474 hectare plantații inten
sive, din care marea majoritate în 
cincinalul recent încheiat.

Astăzi, industria participă cu aproximativ 70 la sută ia realizarea produsului 
global. SUCEAVA A DEVENIT UN JUDEȚ CU O ECONOMIE PREPONDERENT INDUS
TRIALĂ

Combinatul da celulozâ ?i htrtie din Suceava
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DINAMICA DEZVOLTĂRII SOCIALE
Oi

Unul din noile rortrare de loctwvț® ale Sucevei

■’ * 1 i A
h ^r-4 ..

M

IN ULTIMII 5 ANI S-AU CONSTRUIT

15721 locuințe din fondurile statului și 

din fondurile populației
în orașul Suceava, peste 70 ia sută din populație 

locuiește In case noi
în anul 1970 s-a încheiat electrificarea rurală

® In 1970, numărul salarîaților a crescut cu peste 12 la sută față de 

1969, respectiv cu 22823
• Aproape50 la SUtă din numărul fotul al salarîaților lucrează în Industrie

CULTURĂ-ÎNVĂTĂMÎNT

Casa de culiurâ a sindicatelor din Suceava
Pe harta cincinalului Spicuiri din agenda

s-au înscris: vieții spirituale:

® Casa de cultură din Suceava.

® Noul sediu al Institutului pedagogic 
din Suceava.

® 204 săli de clasă, 8 internate și 
5 cantine școlare.

® 71 laboratoare și ateliere școlare, 
relee de televiziune.

® 33 de cinematografe inaugurate 
prin reamenajări și dotări.

® 11 case de cultură, cluburi și că
mine culturale.

® Stațiunea de cercetări forestiere de 
la Cîmpulung.

® Laboratoare de cercetări agricole 
la Suceava și Fălticeni.

© 127 700 de elevi. APROAPE 
UN SFERT DIN LOCUITORII JUDE
ȚULUI ÎNVAȚĂ!

• Față de 1965, DE PESTE 4 
ORI MAI MULTI STUDENȚI învață 
la Suceava. Două treimi sînt bursieri

® Aproape 30,2 milioane specta

tori în sălile cinematografelor.

® De 7,4 ori a crescut numărul 

abonamentelor de televiziune.

MM

®RĂDAUT/-

• MCOSEfV

BucxwrA

DÂfWĂNEțrr

MMOOVLTA

mol/ovama

rtNDVMOUjovâ ®

• VEMȘT!

/zzxw •

MOLDOVEf •
DOLHASCA

MCOBEM •

fVDUSTRiA LOCALĂ

AOWrZX’/Z IEMMJHJT

MUSTIM MINIERA

Oâ/fcrfVE turistic*

RJD. Al/MENTARĂ

nt
Alz Iz
• CAC/CA

KturArnwf/coie st 
SHVtC£ _

socM-ctxri/^iiE

GL/XM HUMORULUI

î I j At-RfÂ I \ 3

• ww stamps? igȘI 
w • /wz/x W&P

fOSANC?

•ca°w tiMot

a&/Wh£siw*
ZVSWra» . — a S
__—. «WM . ® $
B!< C/MPULUNG MOLDOVENESC

V "jpj transporturi țr 
arU,-, TELECOMUNlCATU

STAȚMrf DE NECAN/T/RE 
gc® A AGRICULTURA

COMPLETE ZOOTEHNIC*

R k/gath-msecLIw

O /va MerAiuwc!

Î3âj twusrmA u-șoarL

S-au construit :
— spitalul din Suceava
— policlinici la Fălticeni și Cîmpulung
— stația de salvare din Suceava
— 11 dispensare și 4 case de naștere la sate

® Cu 2 170 a crescut numărul paturilor de spital.

• în 1970 - un medic la 976 locuitori, fața de 
un medic Ia 1 170 locuitori (în 1965).

® Cheltuielile pentru ocrotirea sănătății au spo
rit, în ultimii cinci ani, cu §2,6 la sulâ Pe ,ocuitor-

TURISM
POTENȚIALUL TURISTIC AL JUDEȚULUI - ZONĂ 

DE FRUMUSEȚI UNICE, PĂSTRĂTOARE A UNUI TE
ZAUR ARTISTIC INESTIMABIL - A ÎNREGISTRAT 

IMPORTANTE ÎNZESTRĂRI Șl CREȘTERI.
• DE 4,2 ORI A SPORIT, ÎN ULTIMII CINCI 

ANI, NUMĂRUL TURIȘTILOR.

• l-AU ÎNTÎMPINAT NOI GAZDE :
— DOUĂ HOTELURI Șl UN RESTAURANT LA 

SUCEAVA.
— HOTELURI LA PUTNA Șl ILIȘEȘTI
— CAMPINGURI LA ILIȘEȘTI, PUTNA, RĂDĂ- 

ȘENI, VATRA DORNEI, CÎMPULUNG.

® VALOAREA MĂRFURILOR CU AMĂNUNTUL 

DESFĂCUTE PRIN COMERȚUL SOCIALIST A CRES
CUT, ÎNTRE 1966-1970, CU 21,4 LA SUTĂ.

® în 1970, locuitorii județului au 
cumpărat in plus față de 1965 :

• 1 685 tone carne și preparate din carne 
® 750 tone orez ® 346 tone ulei ® 298 tone pro
duse zaharoase ® 10 526 tone legume ® 468 tone 

brînzeturi ® 22 108 hl lapte ® 916 mii ouă @ 654 

tone fructe © 870 frigidere ® 452 mașini de spă
lat rufe • 485 mașini de cusut © 1 954 aragaze 

® 3 935 televizoare.

• NUMAI ÎN MEDIUL RURAL AU FOST CON
STRUITE, ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ, 40 MAGAZI

NE COMERCIALE.
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a Învăța

DE 60 DE
Educația este de aceeași vîrstă cu omul, nu numai pentru că îl însoțește de la apariția sa, ci și pentru- că, omniprezentă în întreaga existență umană, ea se constituie ca o condiție a acestei existențe. Dar, dacă îndelungatelor milenii ale omenirii le-a corespuns integral axioma „totul educă", societatea socialistă contemporană din țara noastră impune un nou adevăr ; totul se cere format, instruit și pregătit continuu pentru activitatea socială utilă. Educația permanentă începe să se legitimized ca un proces educațional de durata întregii vieți, la baza căruia este necesar să se găsească ridicarea continuă a calificării profesionale.La plenara C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie a.c., abordînd multilateral și în marea lor complexitate problemele actuale și de perspectivă ale dezvoltării cu succes a societății noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea ; „dezvoltarea științei și tehnicii a ajuns foarte departe și merge mereu înainte. Dacă vrem să construim socialismul și comunismul trebuie să avem oameni pri- cepuți, stăpini pe cuceririle științei moderne, capabili să mînniască tehnica avansată. Toți trebuie ne însușim cunoștințele noi !“. A- ceastă indicație programatică, pe care ne-o dă secretarul general al partidului, ridică în fața științelor și sistemelor educaționale sarcina de înaltă responsabilitate socială de a asigura educației dimensiunile pe care le impun cerințele progresului neîntrerupt al României socialiste.După cum se știe, în prezent se realizează și în țara noastră primii pași pentru instituționalizarea educației permanente. Cu alte cuvinte, de la o acțiune larg culturalizatoare pentru populația de vîrstă adultă, activă, se conturează jaloanele unui învățămint permanent, diferențiat prin conținutul și formele de pregătire, în raport nemijlocit cu profilul profesiilor, cu locurile de muncă și cu locul pe care fiecare om îl ocupă in producție și, în generai, în activitatea socială utilă. O asemenea concepție se impune, datorită faptului că unele specialități solicită o reciclare a cunoștințelor pentru toate cadrele aflate, de 10 sau 15 ani, în activitate. In alte domenii, bunăoară, al electronicii și al ciberneticii, întrucit cibernetica însăși nu are nici un sfert de veac de cînd s-a constituit ca știință și toți inginerii din țara noastră care au trecut de vîrstă de 40 de ani nu au avut cum să în- ______________vețe cibernetică In timpul studiilor datorită rolului lor în cadrul' dome- lor universitare — reciclarea cunoștințelor devine nu numai o cerință 

de informare „la zi“, ci și o obligație profesională, o acțiune de pregătire necesară într-unul dintre capitolele componente ale profesiilor in-

ginerești, indiferent de specialitate. Acest „vîrf" al ritmurilor de acumulare a informației de specialitate, pe care-1 reprezintă cibernetica, poartă în el una dintre semnificațiile cele mai înalte și mai actuale ale educației permanente : specialistul are nevoie de reciclarea cunoștințelor, de informarea sa cu toate datele, cu ideile și cu teoriile cele mai recente din domeniul său de activitate, nu doar pentru a promova în muncă — așa cum a fost pină nu de mult — ci pentru a putea face față cerințelor în continuă creștere ale locului său de muncă, înnoirilor tehnologice și tehnice ale tuturor locurilor de muncă din toate domeniile de noastră, așezateDar educația Impune numaisuperioare. Tn aceeași măsură au nevoie de o reîmprospătare periodică
activitate din țara pe baze moderne, permanentă nu se cadrelor cu studii

vi ' j'V."

A
să

a cunoștințelor cadrele cu pregătire medie.Vn domeniu care se cere cunoscut și învățat după rigorile formelor de învățămint îl constituie știința conducerii și organizării activității în toate domeniile de activitate socială utilă, ceea ce se definește prin „management", știință încă inexistentă în programele de învățămint din școala generală, din liceu și din majoritatea facultăților. Măsurile preconizate de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1967 și întregul ansamblu de măsuri adoptate de partid în anii următori și în mod deosebit de recenta plenară a C.C, al P.C.R. pentru perfecționarea conducerii și organizării activității economice, pentru perfecționarea întregii vieți sociale, se cer predate — prin cursuri, prin lecții și prin forme de învățămint adecvate locurilor de muncă, profesiilor și locului pe care îl ocupă în organizarea producției — nu numai cadrelor de conducere, cl tuturor cadrelor, din toate domeniile de activitate, fiecărui adult integrat în muncă, la cel puțin trei-patru ani după începerea activității profesionale.O situație specială, în cadrul educației permanente, o au cercetătorii științifici, proiectanții și cadrele didactice din învățămîntul superior ;niilor specifice de activitate, toate aceste cadre trebuie să se integreze într-un sistem de reciclare, de perfecționare și de specializare mult mai dinamic, pe perioade mult mai scurte și în forme mult mai active

decît ale celorlalte cadre din specialitățile de care aparțin. Cadrele didactice, spre exemplu, care se ocupă de reciclarea cunoștințelor ciber- neticienilor, trebuie să se recicleze ele însele, cu cel puțin un an înaintea acestora, ceea ce le scurtează etapele de reciclare de la patru-cinci ani, cit sînt necesare ciberneticieni- lor, la trei-patru ani.. Pregătirea post-universitară continuă a cercetătorilor, a proiectanților și a cadrelor didactice din învățămîntul superior 
e necesar să fie realizată atît în specialitate, cit și în domeniile înrudite. solicitate de dezvoltarea științelor de graniță, și mai ales de abordarea interdisciplinară, a cercetărilor. a realizării proiectelor și, respectiv, a pregătirii specialiștilor. A devenit necesar ca reciclarea acestor cadre să cuprindă chiar perioade de activitate directă în sectoarele de producție.Aceste cîteva direcții ale educației permanente și toate celelalte ca- re P°t îi încă dezbătute se cer 

I ra ta V Of iWj studiate și rezol- 
Eja Jw șVș vate operațional.

țJî-1’**’.JsțjJ Constituirea, în
cadrul Ministeru- 

S I ; 1 , lui învățămîntu-
B lu‘ a une* comi-de educație permanentă, exprimă nu numai preocuparea ministerului în acest domeniu, cl și necesitatea așezării educației permanente, pe bazele temeinice ale unui învățămint permanent.Una dintre principalele preocupări ale comisiei de educație permanentă credem a fi studierea și organizarea, în colaborare cu toți factorii interesați a sistemului de învățămint permanent pentru fiecare profesie, pentru fiecare ioc de muncă și pentru fiecare grupă de vîrstă adultă activă. Generalizarea cursurilor postuniversitare și organizarea lor pentru cuprinderea specialiștilor pe centre universitare, dar și pe centrale economice sau pe grupuri teritoriale de instituții, ar putea oferi cadrul optim pentru o amplă și profundă acțiune de reciclare a specialiștilor din toate domeniile. Este necesar ca instituția educației permanente, privită ca învățămint permanent, să se orienteze spre formele cele mai variate, dintre care o bună parte și-au verificat eficiența prin practică de mai mulți ani, să solicite o mai activă folosire a organizării generale a activității post-școlare. Un deosebit credem că e necesar ocupe extinderea învățării și fecționării cadrelor in domeniul sirii limbilor moderne, pentru dierea directă a informației și ataților tehnico-științifice de specialitate.Problemele educației permanente — ca învățămint de la 6 la 60 de ani, așezat pe principiul ridicării continue a calificării profesionale — sînt, de bună seamă, mult mai numeroase decît am reușit să le enumerăm în această prezentare succintă. Ceea ce este însă esențial pentru instltuționalizarea educației permanente pe bazele pe care le poate conferi Învățămîntul continuu, constă în înțelegerea profundă a faptului că, în etapa actuală a făuririi societății noastre socialiste multilateral dezvoltate, , pregătirea continuă a cadrelor din toate domeniile de activitate socială utilă, devine nu numai una dintre preocupările care cuprind masele cele mai largi, ci și una dintre problemele centrale ale însuși progresului societății noastre socialiste.

loc să-l per- folo- stu- nou-

(Urmare dîn pag. I)debutant! — au lucrat necondiționat, înlăun- trul partidului, pentru partid, ajutînd la făurirea unei vieți noi, a unei lumi noi, a unei țări noi, libere și independente. România socialistă.Lingă scriitorii care 
la 23 August erau maturi sau aproape maturi au venit an de an noi și noi scriitori tineri, înzestrați cu talent, iar unii dintre ei și cu o excepțională putere de muncă. A- ceste forțe proaspete, adăugate cu sinceritate cadrelor de mai înainte, au făcut, cum era și firesc, ca literatura noastră să capete noi fațete, ca li- terații noștri să caute și să descopere noi cimpuri de investigație. Una din mîndriile noastre constă în legătura noastră puternică și permanentă cu poporul nostru, cu pă- mîntul sfînt al patriei noastre, cu partidul nostru comunist și cu conducerea sa înțeleaptă. Sîntem bucuroși că putem afirma, cu fruntea sus, că între noi, scriitorii României socialiste, și partidul nostru comunist nu există nici o spărtură. Nimic nu umbrește încrederea noastră în partid și încrederea partidului în devotații săi scriitori. Acest a- devăr a fost confirmat cu strălucire și de recenta întîlnire a oamenilor de și artă cucerea partidului, secretarul său ral, tovarășul Nicolae Ceausescu.Legăturile noastre cu masele mari de la orașe și sate nu sînt formale. Intr-o lună și jumătate, conducerea Uniunii scriitorilor și redacțiile revistelor sale au participat la 42 de întîlniri cu cititorii. La aceste călduroase întîlniri prietenești au partici-

cultură condu- 
cu gene-

pat 407 scriitori și peste 18 000 de cititori. Noi mergem în mijlocul oamenilor care ne citesc cu inima deschisă și pretutindeni unde ne ducem sîntem primiți tot cu inima deschisă. Unii ne mulțumesc pentru cărțile pe care le-am scris, alții ne ceartă că nu le-am aprofundat îndestul și nu le-am scris cu destulă frumusețe și cu o înaltă măiestrie. Toți însă ne reproșează că nu atacăm cu mai multă pricepere și cu mai multă îndrăzneală problemele de actualitate, și cu deosebire acele probleme pe care le pune la noi construcția socialismului.In fiecare săptămî- nă, pe masa mea de lucru de la Uniunea Scriitorilor se descarcă o căruță de cărți, — tomuri grele, cărți cu sute și sute de pagini, și cărțulii,— producția pe o săp- tămînă a editurilor noastre. Opere în nouă volume de Dosto- ievski, Opere în patru volume de Leonid Andreev, Opere complete de Balzac, Opere complete sau alese din marii noștri Eminescu, Caragiale, opere ale i care au trăit și au lucrat între cele două războaie mondiale, scriitori care trăiesc și lucrează astăzi, dintre care cei mai mulți sînt tineri sau foarte tineri. Nu există la noi ruptură între generații. Redacțiile revistelor literare, editate de către Uniunea scriitorilor, sînt alcătuite și conduse de tineri, cu o singură excepție, «Viața românească». $1 în redacția acestei reviste se află tineri. în ceea ce privește paginile «Vieții românești», mai mult de jumătate din ele sînt acoperite cu scrisul celor tineri— proză, poezie, critică

clasici : Creangă, Odobescu, scriitorilor

și istorie literară, eseuri.Este clar că febrilitatea creatoare care este cuprinsă cum lumea noastră terară și editorială datorează, în parte, apropierii aniversării de care am vorbit mai înainte. Dar tot atît de clar este că acest impuls va continua să-și dea roadele. Experiența cîști- gată în sectorul nostru de muncă cu prilejul aniversării o vom duce mai departe și o vom îmbogăți.Vom duce, de asemenea, mai departe experiența căpătată în relațiile noastre cu scriitori din țări socialiste și din țări ne- 1970 am a peste străini, despre noastră, arătat țara

de a- li- se bună

socialiste. In primit vizita 150 scriitori le-am vorbit literatura le-am noastră cu cîmpurile, munții vechile de artă. Peste 150 de scriitori din România socialistă au vizitat țări străine. Această acțiune a avut ca e- fect, între altele, sporirea cărților noastre traduse în graiuri străine și apărute peste hotare, atît în Răsărit cit și în Apus.Acum aproape că nu există scriitor în țara noastră care să nu fi predat unei edituri sau care să nu aibă pe masa lui de lucru o carte importantă sau măcar o cărticică modestă închinată aniversării partidului, închinată poporului nostru constructor al socialismului.Este semnul devoțiunii noastre, al adeziunii noastre față de ideile, de politica Partidului Comunist Român, a cărui aniversare glorioasă o întîm- pinăm. asemeni tuturor cetățenilor patriei cu inima încărcată de seva bucuriei și împlinirilor.

și apele ei, cu ei monumente
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Cui 1-e frică de Virginia Woolf 1 I 
— 20. ’ 0 Teatrul de comedie : Nicnlc ț 
— 20.0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Pu- 
ricele în ureche — 20.
O Teatrul Mic : Primarul Lunii și 
iubita sa — 20.o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; ȘI eu am fost în Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : Cînd 
Luna e albastră — 20.
0 Teatrul Giulești : Tango la Nisa
— 19,30.
0 A.T.M. (Ateneul Român — 
Studio) : Premieră — 21.
0 Teatrul „Ion Creangă" : 
moara din insula piraților — 
Poveste neterminată — 16.
0 Teatrul „Țăndărică” (sala 
Calea Victoriei) : Mlul Cobiul 
17; (sala din str. Academiei) : Ti- 
grlșorul Petre — 17.
0 Teatrul evreiesc de stat: Pe 
placul tuturor — 19,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" ■ Divertisment ’70 — 20.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala SaVoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — l§,30; (la Sala Pala
tului) : Se caută o vedetă — 19,30.
0 Circul de stat: Internațional ’71
— 16; 19,30.

FLO-

0 Mihal Viteazul: PATRIA — 
19; 15; 19,30.O Ora scorpionului : LUMINA — 
9,30: 12; 14,30; 17,30; 20,15.
a îngerii negri : FESTIVAL — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
O Incineratorul : CENTRAL —
9.15.
• Strada lăturalnică : CENTRAL
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O Romeo șl Julieta : CAPITOL — 
8,45; 11,45; 14,45; 18; 21.
O Bătălia pentru Alger: 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Z : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30; 13.
o 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.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19; 20,45,
O Dlligența — 9; Can-can — 10,30; 
12,30; 14,30, Dansez cu tine — 16,30; 
CINEMATECA (sala Union).
o Tripla verificare : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
o 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.
o 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.
o Ultimul samurai : AURORA — 
9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15.
o Pe luciul gheței : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, MOȘILOR
— 15; 17; 19; 21.
o B. D. Intră în acțiune : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Cinci pentru infern : VOLGA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.0 Semnale pe drum: PRO
GRESUL - 15,30; 18; 20.0 Cîntecele mării : BUCEGI — 
16; 18,15: 20,30.
• Stăprn 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 — 15; 17; 19. 
O Călătorie în jurul craniului 
meu : VIITORUL — 21.
o Străinii : LIRA — 15,30; 18;
20.15.O Ursul șl păpușa : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.o Răzbunarea Sfîntului : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
o Genoveva de Brabant : MIORI
ȚA — 9—14,30 în continuare: 16,30; 
18,30; 20,30, ARTA — 15,30; 18; 20,15. 
O Ai grijă do Suzi : MUNCA — 
16; 18; 20.o Soarele vagabonzilor : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.a Comisarul X și „panterele al
bastre" : VITAN — 15,30; 18, 20,15. 
0 Omul din Sierra : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.0 Vara de altădată : LAROMET
— 15,30; 17,30; 19,30.

• Opera Română : Liliacul — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.O Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Al patru
lea anotimp — 20; (sala Studio) .

Volumul „Dacica^, apărut la Cluj, in seria cii Muzeului de reprezintă o culegere unora dintre cele însemnate studii și critice publicate de vățatul istoric clujean acad. C. Daicoviciu de-a lungul a peste patru decenii de bogată și stăruitoare activitate. Așa cum rezultă din subtitlul lucrării, studiile alese privesc istoria veche a pămîntului românesc și in special a a- celei părți care va constitui, după anul 106, provincia romană a Daciei. Evident, in această lucrare nu puteau intra nici monografii publicate tor asupra cetăților și mai ales asupra romane — lucrare de portanță fundamentală nici studiile cu la unele probleme istorice și arheologice ale sau ale provinciei romane a Dalmației care au constituit, la vremea lor, o remarcabilă contribuție românească-la dezlegarea unor probleme dificile ale istoriei romane.Nu putem decît felicita ideaa autorului de a fi reunit într-un singur volum aceste studii absolut indispensabile pentru Înțelegerea istoriei vechi a României. Indispensabile — deoarece nu numai că fiecare contribuție în parte a însemnat un mare pas înainte în descifrarea „enigrrtei" poporului român, dar și fiindcă ele sînt străbătute de la un capăt la altul de un spirit critic care le-a asigurat și le asigură o permanentă actualitate. Pentru a anticipa asupra concluziei acestor însemnări. țin să subliniez în special acest aspect al operei acad. C. Daicoviciu. Analiza critică a izvoarelor literare, istorice, epigrafice sau arheologice i-a îngăduit istoricului clujean, înarmat cu 
o foarte bogată informație documentară, să scoată în relief tot ceea ce aceste informații puteau da pentru cunoașterea trecutului mai vechi al poporului nostru.Ar fi, desigur, greu să

„Bibliote- istorie", : a mai note în-

marile de au- dacice Daciei im-privireItaliei

trecem în revistă toate problemele pe care le ridică și, atit cit a fost posibil, le rezolvă aceste studii. A- ceasta cu atît mai mult cu cit monografiile publicate de autor, ca și alte studii ale sale, au îmbogățit permanent cunoștințele noastre despre acest trecut și au constituit noi puncte de plecare pentru studiile cuprinse în volumul de față. Un fir conducător există însă și el merită a fi pus în lumină : cercetarea isto-

— pentru primul din marile capitole ale volumului. Mi- cia și suplimentul său epi- grafic ; Problema primei diviziuni a Daciei ; ’ Mausoleul Aureliilor de la Sar- mizegetuza ; Cele trei diplome militare de la Că- șei, de la Gherla și de la Tibiscum ; Severus Alexander și provincia Dacia ; Romanizarea Daciei etc. constituie unele dintre cele mai prețioase contribuții publicate zn capitolul al II-lea volumului. In

//

C. DAICOVICIU

DACICA
riei și civilizației Daciei — fie că e vorba de Dacia liberă, fie că e vorba de cea romană sau post-romană — a căpătat pentru prima dată, prin activitatea istoricului clujean, acele puncte de sprijin fără de care o reconstituire istorică ar rămîne totdeauna șubredă. Rolul și însemnătatea poporului dac înainte de cucerirea romană, ca și prezența. sa, modestă dar permanentă și sigură, în Dacia cucerită de Traian, formele de organizare militară, administrativă, socială și culturală ale noii provincii și, în sfîrșit, studiul temeinic ferme a co-romane constituie tribuții esențiale ale studiilor acad. C. Daicoviciu. E deajuns să amintim în acest sens doar cîteva dintre studiile sale : Dacii din Munții Orăștiei și începuturile statului sclavagist dac ; Expansiunea dacică ; Civilizația dacică și locul său în cultura balcanică,

al continuității populației da- în Dacia, tot atîtea con-

sfîrșit, de abia dacă trebuie să mai subliniem contribuția excepțională a autorului în problemele Daciei post-romane, care figurează în cel de-al III-lea capitol al lucrării : problema continuității în Dacia, monumentele creștine din Dacia Traiană, originea poporului român in lumina ultimelor cercetări și săpături etc.Romanizarea populației din provincia Daciei Tra- iane și continuitatea ei, a- tit de nedrept contestate de către unii, dispun astăzi, de pe urma activității lui C. Daicoviciu și a elevilor săi, de o documentație temeinică. Procesul de formare a poporului român pe teritoriul Daciei lui Decebal și al provinciei romane cucerite de Traian, devenite focar de civilizație romană și pentru celelalte regiuni în care trăiau Dacii liben, nu mai este astăzi o simplă ipoteză în sprijinul sau în defavoarea căreia puteau fi aduse altă dată cîteva fraze ale

unor istorici latini, ci o realitate vie, amplu sprijinită științific prin documente epigrafice și arheologice, în a căror descoperire și interpretare istoricul clujean și-a cîștigat merite ciate în tateiCeea întreaga operă a lui C. Daicoviciu, este pe de o parte 
o precisă cunoaștere a documentației problemei respective, pe de altă parte o analiză riguroasă a acestui material documentar. Toate studiile publicate în a- cest volum dovedesc acest fapt. Unele dintre ele au putut să apară la vremea lor iconoclaste. Panta iluziilor a atras pe mulți istorici, uneori chiar și pe unii foarte învățați. Analiza critică la care a supus C. Daicoviciu unele documente pe care le folosiseră și alți istorici dinainte sau din' vremea sa, nu numai că a repus în limitele lor obiective datele acestor probleme, dar a și dat singurele soluții valabile. Pot servi de model analizele critice din studiile „Problema numărului gcto-daci- lor", „Expansiunea dacică", „Noi considerații asupra Daciei Malvensis", „Există monumente creștine în Dacia Traiană din sec. II— III ?“ etc. Mărturisesc deși am studii la lor, mi-a deosebită nou, tocmai fiindcă ele îmbină in forma cea mal fericită bogăția informației și necesitatea analizei critice. Din acest punct de vedere, spiritul critic care întovărășește permanent a- ceste studii trebuie să constituie un model pentru tinerele generații, adeseori pradă ușoară unor iluzii. Sînt studii care justifică, dacă mai era nevoie să o spunem, locul excepțional ocupat de-a lungul atîtor decenii de acad. C. Daicoviciu în dezvoltarea istoriografiei noastre contemporane.

deosebit de apre- țară și în străină-ce caracterizează

că, citit toate aceste vremea apariției făcut o plăcere să le citesc din

Acad. Em. CONDURACHI

A

In Editura
politica 

au aparut
LUCREȚIU PĂTRĂȘ 

CANU. Curente și ten 
dințe în filozofia ro 
mâneascâ.

*** Reprezentanțele di
plomatice ale Româ
niei. Volumul al ll-lea 
(1911-1939).

A. I. ZĂINESCU. Tinerii.

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

Costin ȘTEFANESCU șeful secției educațieInstitutul de cercetări pedagogice

patinaj artistic de la Lyon. 
Proba de perechi.

23,00 închiderea emisiunii progra
mului I.

Scenâ din spectacolul cu piesa „Casa Bernardei Alba" de Federico Garcia 
Lorca, în interpretarea Teatrului de stat din Turda

t V

CRONICA DRAMATICĂ
amenajate pentru bibliotecă, cercuri

prestigiul său m fața consemnăm mai întîi distribuție capitală,

10,00—11,30 Emtsiune-Iecție pentru 
lucrătorii din agricultură. 
Sisteme intensive de cultură 
a viței de vie. Prezintă dr. 
ing. I. Laszlo și ing. I. Gri- 
goroaia.

18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Mult e dulce și frumoasă — 
emisiune de prof. dr. Sorin 
Statl o Limbajul tehnic con
temporan — dialog eu Ed
mond Nicolau o Cine are 
dreptate ? — reportaj-anchetă 
o Comentariul lingvistic : 
Valeria Guțu-Romalo o Poșta 
emisiunii de acad. Al. Graur. 
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 ROMANIA ’71. AZI — JUDE

ȚUL SĂLAJ. Emisiune

Gh. Verman. Imaginea : Au
rel Aldea.

20,30 Film serial : „Vidocq" (XII). 
20,55 Conferința de presă TV cu 

tovarășul Ion Cosma, minis
trul turismului. Participă zia
riștii : Victor Bănciulescu, 
Eugen Mândrie Victor

Vîntu. Emisiune de Manase 
Radnev.

21,45 Film documentar de montaj : 
„Planeta se grăbește" — „De
monul vitezei II". Scenariul 
și regla ; Paul Anghel șl Ser
giu Verona.

22,20 Telejurnalul de noapte.
22,30 Campionatele mondiale

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radlotelevlziunii. Fes
tival Mozart — Bruckner. Di
rijor : Erich Bergel. în pro
gram : Simfonia nr. 40 în sol 
Minor de Mozart.

20,40 Univers XX. „Supertrenurlle 
și impasul transporturilor fe
roviare".

21,25 Buletin de știri.
21,30 Reportaj-anchetă prin sindi

catele din Capitală.-
21,45 Istoria filmului. Cea de-a 8-a 

emisiune din acest ciclu evo
că activitatea pionierilor fil
mului sovietic și a celor care 
au definit montajul ca lege 
esențială a limbajului cine
matografic. Prezintă : D. L 
Suchianu.

23,00 închiderea emisiunii.

Deși sîntem abia la jumătatea stagiunii teatrale, nu cred să greșesc prea mult afirmînd că una din trăsăturile care o definesc o constituie frecvența turneelor și îndeosebi a turneelor în Capitală. Se poate spune chiar că asistăm la o adevărată întrecere a teatrelor din provincie care țin să-și confrunte realizările și forțele cu publicul și presa bucureștea- nă. Din păcate, majoritatea turnee-' lor de pînă acum au ilustrat o pregătire uneori de-a dreptul deconcertantă. Argumentele oferite pentru această constatare de spectacolele trupelor de la Botoșani, Piatra Neamț și chiar Galați, spre exemplu, au și făcut obiectul unor severe critici care nu au putut omite semnalarea gravelor carențe în domeniul concepției repertoriale, al profilului și obligațiilor profesioniste, presupuse de rolul de focar de cultură al acestor instituții.Să revenim însă la turneul teatrului gălățean, semnificativ prin lipsa de rigoare în alcătuirea repertoriului și prin discrepanță, sub raportul valorii, dintre cele două spectacole propuse confruntării incit, la sfîrșitul reprezentațiilor aveai impresia că. de fapt, ai fost la două teatre, literalmente complet diferite.Prima din aceste reprezentații ne-a oferit premiera pe țară a comediei 
„Ascensiunea unei fecioare", scrisă de actorul Paul Ioachim de la Teatrul Giulești.însoțită, în caietul program, de cîteva certificate logii pe care plicile nu le bunăvoință am

aglomerate de e- subiectuljustifică,dovedi, lucrarea ar

și re- oricîtă

vrea să satirizeze moralitatea îndoielnică a unor tinere care practică, cinic, căsătoriile de conjunctură spre a-și asigura o viață de lene și lux. Nimic mai condamnabil, firește, și autorul nu ostenește, uneori chiar cu vervă, inventînd situații care să-i slujească intențiile. Din nefericire, nobile rămîn doar intențiile, pentru că piesa este de un schematism plat, alunecînd nu o dată în ridicol, mai ales cînd pledoaria face apel

la ținuta și la publicului. Să o greșeală de privind rolul protagonist — interpretat de Stela Popescu-Temelie. actriță cu date fizice și interpretative într-o flagrantă contradicție cu cele ale rolului ; totul se consumă exact ca în „celebrele", dacă se poate spune așa, pauze de la cinematografele de pe timpuri. Inutil deci să spun cîte cîrli- ge penibile sînt scoase de la naftalină, cit de grotesc este înțeleasă sati-

la „accente dramatice, tragice chiar, dacă situația respectivă o cere". Literar vorbind, textul este precar, multe împrejurări concurînd caricatura estradistică fără pretenții, replicile căzind nu o dată sub semnul scheciuluiAstfel stînd lucrurile, satira nu numai că nu are nici un efect dar, la un moment dat, nici nu știi dacă se face satira incriminatei moralități sau a literaturii mediocre despre a- ceasta. în sfîrșit, n-am fi drepți dacă n-am recunoaște că autorul, actor fiind, știe cîteva din regulile scrisului teatral și că are o anume înde- mînare în acest sens, dar piesa ră- mine un exercițiu.Pe un asemenea text, regizorul Ovidiu Georgescu a construit un spectacol dintre cele mai greu de explicat pentru un teatru care ține

ra, cit se îngroașe totul pînă la refuz și cum realele slăbiciuni ale textului sînt și mai violent scoase în lumină.Și, iată, în seara următoare, un spectacol de o reală ținută artistică, cu binecunoscuta piesă a lui Paul Everac „Camera de alături". Un spectacol deosebit prin gravitatea cu care dezbaterea propusă de Paul Everac este transpusă scenic de un regizor mai puțin cunoscut. Traian Ghițescu-Ciurea. ilustrînd o evidentă aplicație pentru analiza psihologică, pentru construcția riguroasă a acțiunii teatrale, pentru relevarea jocului de nuanțe semnificative. Finețea desenului arhitectural, a portretului, a conducerii generale a jocului ne-a pus de această dată în fața unui tea
tru serios, cu o trupă capabilă să

atace repertoriul cel mai sever. Voi releva, de asemenea, prezența unei actrițe de frumoase resurse ; Olga Dumitrescu — interpreta Alinei Bondoc. Un joc echilibrat și sigur, o paletă bogată în redarea convingătoare a sentimentelor si ideilor, au slujit partitura complexă a personajului care ne-a apărut, în acest spectacol, reliefat cu o pregnanță pe care nici în spectacolul premiat al Naționalului n-am întîlnit-o. deși acolo rolul era jucat excelent.S-au distins, din distribuție. Ioana Ioniță (Mira Bondoc), Dumitru Pîs- laru (Paul Cristian), Eugen Popescu- Cosmin (Flaviu Veniamin). Dar trebuie spus că distribuția. în întregime, a jucat cu ținută, vegheată atent de direcția de scenă și în decorul reușit al Olimpiei Damian.Așadar, două spectacole, două ipostaze contradictorii, una punind direct sub semnul întrebării valoarea trupei, alta justificînd rea în virtuțile ei. Concluzia : rigorii în selecția judecarea actului lare păgubitoare tică și- amatorism rești cu piesa lui mera de alături".ne-ar fi convins că aplaudăm o trupă care știe ce vrea. Așa cum a fost gîndit turneul însă, n-a făcut decît să ridice in fața spectatorilor un deconcertant semn de întrebare. Care este, de fapt, fața adevărată a acestui teatru, de la care publicul gălățean — un public realmente nou, avid de cultură, — așteaptă, pe bună dreptate, atît de mult ?

încrede- lipsa repertorială și în scenic. O pendu- între artă auten- Venind la Bucu- Paul Everac „Ca- teatrul din Galați

Dinu SARARU

BAIA MARE (coresp. „Seinii", Vasile Gaftone). — Sîm- bătă 20 februarie, la Baia Mare a fost inaugurată noua cade cultură a sindicatelor, modern edificiu, caracteri- printr-o originală concep- de proiectare. încadra- armonios în peisajul construcțiilor municipiului, casa de cultură dispune de o sală de spectacole cu peste 700 locuri, o sală cu 200 locuri pentru simpozioane, încăperi special cineclub, de artă plastică, foto, balet, o sală pentru organizarea expozițiilor, un bar pentru tineret etc.La festivitatea de inaugurare desfășurată în prezența a sute de localnici a participat tovarășul Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean P.C.R. Maramureș. Cu acest prilej, pe scena noii săli de spectacole a fost prezentat un bogat program artistic, la care și-au dat concursul corul sindicatului din învățămint din Baia Mare, Ansamblul artistic „Maramureș", formațiile artistice ale Casei orășenești de cultură din Vișeul de Sus, ale căminului cultural din Ardusat, fanfarele minerilor din Baia Mare și altele.
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ieri au Început în capitală Semnarea Acordului comercial viața internațională
pe perioada 1971-1973

A LUCRĂTORILOR DIN ÎNTREPRINDERILE intre România și Algeria la dezvoltarea social-eeonomică a Bulgariei

AGRICOLE STAT
tn Capitală au început dimineața lucrările primei tuiri pe țară a lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat.Consfătuirea promovată de și statului de a suitarea largă cialiștilor din economiei naționale, în legătură cu activitatea desfășurată și căile prin care pot fi puse în valoare, cît mai chibzuit și deplin, rezervele de creștere a producției și a eficienței economice.La lucrările consfătuirii participă aproape 2 600 de delegați — munci-

miercuri Consfă-se înscrie pe linia conducerea partidului organiza periodic con- a lucrătorilor și spe- diferite sectoare ale

tori, tehnicieni, ingineri agronomi și zootehniști, medici veterinari și economiști din întreprinderile agricole de stat — precum și numeroși invitați : activiști de partid, reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor centrale, oameni de știință din institutele de cercetări și din învățămîn- tul superior agricol.Prima zi a lucrărilor consfătuirii a fost consacrată dezbaterii pe secții de specialitate : culturi de cîmp ; legume și cartofi ; pomicultură, viticultură ; vaci pentru lapte ; taurine pentru carne, ovine ; porcine ; păsări și animale mici. De asemenea, s-au purtat discuții pe marginea celor mai moderne tehnologii

și forme de organizare a producției și a muncii care pot contribui Ia sporirea continuă și substanțială a aportului întreprinderilor agricole de stat, la dezvoltarea economiei noastre naționale.In cursul zilei de joi, lucrările consfătuirii se vor desfășura în plen, urmînd a fi prezentate concluziile dezbaterilor din secțiile de specialitate și a se stabili măsuri pentru perfecționarea activității viitoare, în spiritul directivelor adoptate de partid în vederea ridicării agriculturii noastre socialiste pe trepte noi de progres.

în urma tratativelor desfășurate la București, într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 24 februarie a fost semnat Acordul comercial pe termen lung, pe perioada 1971—1973 între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare.Potrivit acordului încheiat, România va exporta în Algeria o gamă variată de produse, îndeosebi utilaje și echipamente petroliere, bunuri industriale etc.La rindul său, Algeria va livra în România diverse mărfuri, printre care minereu de fier, fosfați, produse agricole și alimentare etc.

Documentul a fost semnat de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, și de Layaki Yaker, ministrul algerian al comerțului.în cursul tratativelor, cele două delegații guvernamentale au făcut totodată un bilanț al proiectelor realizate în domeniul cooperării e- conomice, științifice și tehnice, con- statînd că mai există posibilități de intensificare și lărgire a colaborării pe plan industrial. îndeosebi în sectoarele petrolier, petrochimic, minier, precum și în agricultură. De asemenea, au fost studiate diverse modalități privind dezvoltarea schimburilor dintre cele două țâri.(Agerpres)

în eel de al Vl-lea eineinal

Cronica zilei
Miercuri dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre New York, prof. dr. ing. Bujor Almășan, ministrul industriei miniere și geologiei, care va paiticlpa la centenarul Congresului inginerilor mineri, metalur- giști și petroliști din Statele Unite ale Americii.Ministrul industriei miniere geologiei va vizita apoi centre miniere ; și institute de cercetări din S.U.A. Și

★La 24 februarie, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit pe secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale a Germaniei, Paul Frank.A fost prezent Erich Strătling, ambasadorul R. F. a Germaniei la București.
★Miercuri dimineața a fost inaugurată, într-unul din foaierele Sălii Palatului Republicii Socialiste România, c expoziție tehnică, organi- :"tă de firma vest-germană „Cari Zangs".Expoziția, care cuprinde mașini textile automate, este deschisă pînă 

la 4 martie a.c. (Agerpres)

Ieri tn țară : Vremea s-a men
ținut închisă în cea mai mare 
parte a țării. Pe alocuri, în Ma
ramureș, Crișana, Banat, și pe,li
toral cerul a devenit variabil; Au 
căzut precipitații, mai -ales . sub 
formă de ninsoare în Oltenia, su
dul șl estul Transilvaniei, estul 
Maramureșului și Moldova. Pre
cipitații locale s-au semnalat în 
Muntenia, sudul Banatului și pe 
litoral. In cursul după-amiezii 
precipitațiile au încetat aproape 
cu totul. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între zero 
grade la Polovragi, Dedulești și 
Cîmpulung Muscel și 8 grade la 
Sinnicolaul Mare.

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 februarie. In țară : 
Vremea va fi în general închisă 
în sudul și estul țării, unde pre
cipitațiile vor fi frecvente. în 
vest, cerul va deveni variabil, iar 
precipitațiile izolate. Vîntul va 
prezenta intensificări temporare 
la începutul intervalului în sudul 
Moldovei, Dobrogea și Bărăgan. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 grade și 3 
grade. Izolat mai coborîte, iar 
maximele între minus 
6 grade. La București : 
fi în general închisă 
parte a intervalului, 
precipitații. Vîntul va 
intensificări la începutul interva
lului. Temperatura ușor variabilă.

___ iar
2 grade șl 
Vremea va 
în prima 
Temporar 

prezenta

Membrii unora dintre delegațiile de peste hotare, care au participat, ca invitați, la cel de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist, au fost miercuri oaspeții tineretului din Brașov. La uzinele „Tractorul" delegații străini au vizitat secțiile principale, luînd cunoștință de procesul de fabricație. Tinerii de la Uzinele de autocamioane au primit vizita reprezentanților organizațiilor de tineret din țările arabe. Un alt grup de delegați străini a participat la o convorbire prietenească cu tineretul studios la Casa de cultură a studenților.în cursul aceleiași zile, au maifost vizitate Biserica Neagră, vechi monument istoric brașovean. Muzeul de istorie a Tării Bîrșei și Complexul muzeal din Scheii se află clădirea limba română din
★Cu prilejul vizitei la Brașov, oaspeții au participat la o întîlnire cu tineretul brașovean.Participanții au întîmpinat cu vii aplauze prezența în mijlocul lor a delegației Uniunii Tineretului Socialist Nasserist din R.A.U., a reprezentantului Federației Tineretului Democrat din Irak, a delegației Tineretului Frontului Național de Eliberare din Algeria și a reprezentantului Uniunii Tineretului Democrat din Siria.Luînd cuvîntul, tovarășul Cornel Șandru, prim secretar al Comitetului județean Brașov al U.T.C., după ce a salutat călduros pe oaspeți, a spus : Tineretul român, poporul ri'os-

(Agerpres) Plecarea delegației guvernamentale

economice algeriene

SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia a fost dat publicității proiectul de directive cu privire la dezvoltarea social-economică a Bulgariei în anii celui de-al șaselea plan cincinal, care, după dezbaterea de către întregul popor, va fi prezentat spre examinare și aprobare celui de-al X-lea Congres al P.C. Bulgar, anunță agenția B.T.A.Făcind bilanțul realizărilor obținute în perioada de după Congresul al IX-lea (1966), proiectul de directive subliniază că dezvoltarea economică a țării se caracterizează prin ritmuri înalte și constante. în anul 1970, venitul național a depășit nivelul celui înregistrat în 1965 cu 52 Ia sută. S-a accelerat ritmul de creștere a nivelului de trai al populației, obiectiv ce reprezintă sensul și conținutul politicii partidului.Proiectul de directive subliniază că în viitorul cincinal va fi continuată într-un ritm înalt industrializarea țării. Urmează să se dezvolte cu precădere ramurile care determină struc-

tura producției, să se mărească producția de bunuri de consum. Se prevede ca producția industrială să crească cu 55—60 la sută și ca 70—80 de procente din această creștere să fie obținute pe baza ridicării productivității muncii. Se preconizează ca producția agricolă să sporească cu 17—20 la sută, pe calea concentrării și a trecerii sale pe baze industriale. Volumul schimburilor comerciale externe va crește cu 60—65 la sută în comparație cu anul 1970. Se prevede ca, în perioada cincinalului următor, venitul național să crească cu 47—50 la sută față de anul 1970, veniturile reale pe cap de locuitor cu aproximativ 25—30 la sută, iar volumul mărfurilor achiziționate de populație cu 38—40 la sută.în încheierea proiectului de directive se arată că realizarea lor va însemna un nou pas important pe calea construirii societății socialiste dezvoltate. a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii din R. P. Bulgaria.

că forța nu creează drept, că în nici un caz nu pot fi statuate intențiile anexioniste, cuceririle teritoriale do- bîndite pe calea armelor care nu pot duce decît la noi conflicte, dăunînd cauzei păcii și progresului națiunilor, în acest context ne pronunțăm pentru retragerea în cel mai scurt timp a trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, pentru asigurarea independenței și integrității teritoriale a fiecărui stat din această zonă. Totodată considerăm că o soluție durabilă a conflictului trebuie să aibă neapărat în vedere și rezolvarea problemei populației palestinene. Vorbitorul a subliniat în continuare că între țara noastră și țările arabe, între organizația noastră de tineret și cele din țările arabe s-au lărgit schimburile pe diverse planuri, s-au intensificat legăturile de solidaritate dintre popoarele noastre.A luat apoi cuvîntul șeful delegației Uniunii Tineretului Socialist Nasserist din R.A.U., Suleiman Mohamed El-Ionsy, care, în numele reprezentanților tineretului arab prezenți la această manifestare, și-a exprimat prețuirea pentru ocazia ce le-a fost oferită de a se întîlni cu tinerii brașoveni într-un miting de solidaritate cu lupta pentru libertate, pace, dreptate și progres a țărilor arabe. Vorbitorul s-a referit în continuare la situația din Orientul Apropiat și a denunțat manevrele imperialiste, în această zonă. El a subliniat, totodată, drepturile legitime ale poporului palestinean.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat aprecierea pentru, poziția .- . ..-• - j , Uniunii Tineretului Comunist, caretru, care au cunoscut timp indelun- ■ ‘n'sT* manifestă' coll'aârîWeif ’cu~ TuBtă' gat jugul asupririi străine, dau o mantresta solidaritatea cu luptaînaltă apreciere și urmăresc cu caldă simpatie și solidaritate deplină lupta popoarelor arabe împotriva imperialismului și neocolonialismului, eforturile lor pentru a-și consolida și apăra independența și suveranitatea, preocuparea de a lichida moștenirea colonială, de a înfăptui transformări cu caracter progresist pe plan politic, social, economic și cultural, de a valorifica pe deplin. în interesul propriu, potențialul material și uman de care dispun.în legătură cu situația din Orientul Apropiat vorbitorul a subliniat : Acționînd în . concordanță cu interesele păcii și progresului, tînăra generație din patria noastră, cu întregul nostru popor, s-a pronunțat de la bun început împotriva oricăror uneltiri și imixtiuni ale cercurilor imperialiste în Orientul Apropiat, pentru soluționarea litigiilor pe cale politică și restabilirea păcii în această regiune, pentru soluționarea acestui conflict în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Poziția țării noastre, a tineretului român pornește de la premisa

Brașovului, unde primei școli de țara noastră.

popoarelor și tineretului din țările arabe. De asemenea, vorbitorul a mulțumit pentru moțiunea adoptată de cel de-al IX-lea Congres al U.T.C. în legătură cu situația din Orientul Apropiat.Au luat apoi cuvîntul tînărul muncitor Ilie Roman și eleva Gabriela Cojan. care au adresat un cald salut reprezentanților organizațiilor de tineret arabe.Mitingul s-a încheiat într-o atmosferă însuflețită.Seara, a fost oferit un dineu în cinstea oaspeților.
★Miercuri delegația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din “ Coreeană, condusă de Kim Suk, vicepreședintele C.C. al organizații, a sosit în județul Membrii delegației au vizitat industriale, instituțiile de cultură și municipiului

După o Vizită de patru zile în țara noastră, miercuri după-amiază a părăsit Capitala delegația guvernamentală economică a Republicii Algeriene Democratice și Populare, condusă de Layaki comerțului.Oaspeții au fost care, pe aeroportul nistrul Cornel Burtică, alți ai conducerii Ministerului țului Exterior, de conducători ai u- nor întreprinderi românești merț exterior.„Părăsesc țara dv., după care mi-a prilejuit multiple facții — a declarat ministrul Layaki Yaker — redactorului Agenției române de presă „Agerpres", T. Ni- țescu.în primul rlnd vreau să relev o- noarea ce mi s-a făcut de a fi primit de către președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. cu care am avut o convorbire sinceră, foarte cuprinzătoare, referitoare la unele aspecte ale relațiilor dintre Algeria și România, precum și la unele probleme de politică internațională. Sînt fericit că am putut beneficia de această întrevedere, în timpul căreia s-a constatat o identitate de păreri asupra multora dintre problemele care preocuDă țările noastre. Mă consider, de asemenea, fericit de a fi mesagerul urărilor a- dresate de președintele Ceaușescu președintelui Boumediene"Referindu-se la tratativele pe care le-a purtat cu reprezentanți ai vieții noastre economice, șeful delegației algeriene a subliniat în continuare că succesul vizitei s-a datorat și încheierii acordului comercial pe' termen lung, instrument care creează un cadru mai larg pentru colaborarea economică dintre cele două țări. După cum se știe, a spus

Yaker. ministrulsalutati Otopeni, la ple- de mi- membri Comer-de co-o vizită satis-

Nicolae Houari

PRONOEXPRESNumerele extrase la concursul nr. din 24 februarie 1971.Fond general de premii : 2 452 522 lei din care 1 240 269 Iei report.EXTRAGEREA I : 4 26 37 24 9 29.FOND DE PREMII: 1 488 843din care 855 832 lei report categ. I,EXTRAGEREA a Il-a : 18 1 39 14 33FOND DE PREMII : 963 679 lei din care 384 437 lei report i categ. A.

8

lei
R.P.D.Zang acesteiDoi], zonelenoile cartiere aleCraiova.Seara, oaspeții coreeni s-au întîl- nit cu membri ai secretariatului Comitetului județean Dolj al U.T.C.(Agerpres)

LOTOCIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 19 FEBRUARIE 1971EXTRAGEREA I : Categoria variantă 25 la sută a 100 000 I : 1 lei ;
il SPORȚ » SPORT • SPORT > iSPORT • SPORT •SPORT « SPORX>’;SPORT'•ȘPORT<< ȘPQRȚ

Azi, în Capitală AL DOILEA MECI 
AL HANDBALISTILOR 
ÎN TARILE NORDICE

A

o VOLEITurneul de sală al campionatului feminin, reunind toate cele 12 formații divizionare A, începe astăzi în sala Floreasca. Iată programul meciurilor de dimineață (de la ora 9) : Universitatea Cluj—Universitatea Timișoara, I.E.F.S.—Ceahlăul Piatra Neamț, Farul—C.P.B. După amiază, de Ia ora 16, se dispută partidele : 
C.S.M. Sibiu—Universitatea Craiova, Medicina—Penicilina Iași, Rapid— Dinamo. Ș

• FOTBALUn meci atractiv, pc stadionul Giu- lcști. Echipa Rapid, recent sosită din turneul brazilian, va întilni formația Metalul Tîrgoviște. Jocul începe la ora 15,15.Cuplaj ora 14 : sportivă Flacăra
pe stadionul Dinamo, de Ia Dinamo (juniori) — Școala nr. 2 și Dinamo (tineret)— roșie.

Continuîndu-și turneul în țările nordice, selecționata masculină de handbal a României (fără jucătorii formației Steaua București) a Ia Hălsingor cu reprezentativa nemarcei.După ce la pauză scorul a favorabil cu 10—6 handbaliștilor români, în final rezultatul a fost egal : 15—15. De remarcat că echipa daneză a egalat cu 40 de secunde înaintea încheierii jocului, prin Iul marcat de Klaus Kaae.Golurile echipei române- au marcate de Kicsid (5), Samungi Licu (2), Gunesch (2), Moldovan și Stef. Punctele formației gazdă au fost înscrise de Hansen (5), Christiansen (3), Andersen (3), Kaae (2), Nielsen și Frimdsen.Meciul a fost arbitrat de suedez Janerstam-Carlsson.Handbaliștii români vor miine seară, la Oslo, partida prezentativa Norvegiei.

jucatDa-fost
go-fost (4).

cuplulsusține cu re-

ÎN CÎTEVA RINDURI• CAMPIONATELE MONDIALE DE PATINAJ ARTISTIC. — După desfășurarea figurilor obligatorii. în proba de perechi din cadrul campionatelor mondiale de patinaj artistic de la Lyon conduc Ludmila Smirnova-Andrei Suraikin (U.R.S.S.) cu 104,2 puncte. în proba de dans, pe primul loc se află Ludmila Pahomova — Aleksandr ~ (U.R.S.S.) cu 100.4 puncte.în clasamentul probei line conduce cehoslovacul Nepala cu 1 150,5 puncte, urmat de Patrik Pera (Franța) 1149.7 puncte, Serghei Cetveruhin (U.R.S.S.) 1 099,3 puncte, Jan Hoffmann (R D. Germană) 1 066,7 puncte, John Petkevici (S.U.A.) 1 044.9 puncte. Patinatorul român Gheorghe Fazekas ocupă locul 20, cu 921,2 puncte.

Gorskovmascu-Ondrej

F1LMUL MECIULUI DINÂMO — SAO PAULO — (este vorba de penultimul meci al dinamo- viștilor in turneul recent întreprins in America de sud) — va fi transmis pe „micul ecran" duminică 28 februarie, cu începere de la ora 13.15 — ne-a anunțat ieri redacția sportivă a televiziunii.

ȘAH. — In runda a doua a turneului internațional masculin de șah de la Tallin, marele maestru sovietic Leonid Stein l-a învins pe Wade, iar Zaițev a cîștigat la Daskalov. A fost consemnată remiza în partidele Vesterinen — Barcza și Bisguier — Tal. Restul partidelor s-au întrerupt, în clasament conduce Stein cu 1,5 puncte.CICLISM. — In cursa ciclistă de șase zile, care se desfășoară în prezent pe velodromul acoperit din Antwerp (Olanda), continuă să conducă echipa olandeză Peter Poost— Rene Pijnen—Leo Duyndam. îi urmează formațiile Patrick Sercu— Eric de Vlaeminck (Belgia) — Klaus Bugdahl (R.F. a Verschueren — (Belgia) — Sigi maniei). Germaniei) și Theo Walter Godefroot Renz (R.F. a Ger-GHEAȚA. - Peste

ministrul algerian al comerțului, relațiile comerciale, în general colaborarea și cooperarea economică bilaterală algeriano-română se desfășoară în mod pozitiv. Prin prevederile lui superioare, noul acord impulsionează colaborarea noastră pe tărîm economic, atît în privința schimburilor comerciale propriu-zise cit și în domeniul cooperării. De altfel, au și fost stabilite sectoarele susceptibile pentru o cooperare fructuoasă, reciproc avantajoasă. Este vorba de industria petrolieră, petrochimie, industria minieră, gricultură și alte ramuri în România posedă o experiență gată.Exprimîndu-și satisfacția pentru faptul că în cele patru zile, cit a fost oaspetele României, a avut prilejul să cunoască în mod nemijlocit nivelul atins de unele ramuri industriale românești, interlocutorul a spus : Am vizitat o uzină structoare de mașini și alte prinderi aparținînd industriei troliere și petrochimice, careimpresionat prin dimensiunile nivelul lor de dotare, prin procesele tehnologice moderne ca și prin calitatea parte duse tenta vins încă o dată că România merge ferm pe drumul unei dezvoltări dinamice. In încheiere, ministrul Layaki Yaker a spus : Acest lucru este important pentru Algeria care a valorifice în mod com- resursele sale naturale, o garanție că în viitor și cooperarea economi-

„NEWSWEEK"

„A sosit momenta
a- care bo- unui dezgheț 

față de China”
con- între- pe- m-au Și

produselor. I-am cunoscut în și pe creatorii acestor pro- și trebuie să remarc compe- și hărnicia lor. Ne-am con-
pornit să-și plex toate constituind colaborarea că și tehnică dintre țările noastre 1 se vor adinei țot mai mult, în folo- , sul ambelor popoare. (Agerpres)
cat. 2 : 1,45 a 81 483 lei ; cat. 3 : 10,65 a 11 094 lei ; cat. 4 : 52,45 a 2 253 lei ; cat. 5 : 232,15 a 509 lei ; cat. 6 : 293,70 a 402 lei.REPORT CATEGORIA I : 102 698lei.EXTRAGEREA a Il-a : Categoria A : 1 variantă 25 Ia sută a 100 000 lei; cat. B : 1,15 a 19 475 lei ; 12,50 a 7 167 lei ; cat. D : 17 lei: cat. E : 30,75 a 2 913 lei ; 72,30 a 1 239 lei.REPORT lei.
Z :

AMBELE1 718,65

cat. C : a 5 270 cat. F :
CATEGORIA A : 80 347EXTRAGERI : Categoria a 100 lei.

Tricotaje și ciorapi 
in sute de modele

și culori

Sub acest titlu, revista americană de mare tiraj „NEWSWEEK" a publicat un articol care ilustrează ciștigul de teren al unor idei lucide, realiste, respectiv opiniile și tendințele tot mai din S.U.A. in favoarea normalizării relațiilor cu Populară Chineză, extinderii schimburilor dintre cele două țări, restabilirii drepturilor legitime ale pronunțate RepublicaChinei populare în O.N.U.

r
1
*

*

)

î

\
L

•-"T

HOCHEI PE3 000 de spectatori au urmărit în sala „Tivoli" din Liubliana întîlnirea internațională amicală de hochei pe gheață dintre selecționatele Iugoslaviei și Elveției. Hocheiștii iugoslavi au terminat învingători cu scorul de 9—4 (5—1, 2—2, 2—1) prin punctele înscrise de R. Hiti (2), Gojanovici (2) Tisler (2), Jan, Reno și G. Hiti. Pentru elvețieni au ger, Henzen, Dubois
CONCURS SPECIALLa 3 martie 1971 Administrația de stat Loto Pronosport organizează concursul special „Prono- expres al Mărțișorului". Lista de cîștiguri a acestui concurs este foarte bogată și cuprinde : autoturisme „Dacia 1300", Moskvici 408 cu caroserie 412, Dacia .1100, Skoda S 100, Trabant 601, excursii „Turul capitalelor" cu a-

PRONOEXPRES”vionul, pe ruta Moscova — Varșovia — Berlin — Praga — Budapesta — Sofia, excursii cu avionul la Moscova și Leningrad, în număr ndlimitat, precum și cîștiguri în numerar. Pentru stabilirea numerelor cîștigătoare se vor efectua 5 extrageri în trei faze, totalizind 31 de numere.

TENIS. — La Macon (Georgia) au început turneu international de tenis pe teren acoperit la care participă și tenismanii noștri Ilie Năstase și Ion Tiriac, lată primele rezultate în proba de simplu masculin : Orantes (Spania) — Schloss (S U.A) 6—1,6—0 ; Mc-Manus (S.U.A.) — Banner (S.U.A.) 6—2, 6-0: Fillol (Chile) - Roonie Smith (S.U.A.) 7-5, 6-2 ;Mandariro (Brazilia) — Birchmore (S.U.A.) 7-6. 6-2 : Kukal (Cehoslovacia) — Addison (Australia) 6—3, 6—3. In proba de dublu Năstase si Tiriac (România) au învins cu 6—3, 6—1 pe Rusell (Indiile de Vest) și Hamza (Ungaria).

întrecerile tradiționalului marcat Neinin- și Reinhardt.sfîrșit turneulJUDO. - A luatinternațional de judo desfășurat la Berlin. La cat. grea victoria a revenit lui Schultze (R.D Germană), care l-a învins în finală pe francezul Rouge. Pe primul loc la cat. semi- mijlocie s-a clasat francezul Vial.FOTBAL. - Echipa de fotbal Toyo Kogyo, campioana Japoniei, a susținut trei întilniri de la sosirea sa în Australia. Fotbaliștii japonezi au terminat la egalitate (2—2) Juventus Melbourne și au meciurile- cu St. George(0—3) și West Adelaida (1—2).
cu pierdut Sydney

Cele patru întreprinderi ale Combinatului de tricotaje și cio- rapi-Sibiu asigură pentru fondul pieții interne și pentru, export peste 200 de modele de produse din fire de bumbac simplu, mercerizat, din relon, supraelastice, P.N.A., „bemberg" și „viscoza", precum și din di- , ferite fire în amestec. Aceste articole sînt realizate în varietăți de sute de culori și mărimi. Sint sortimente, bunăoară, care ajung să se fabrice chiar în 20 de poziții coloristice.Anul acesta au fost asimilate în producție noi modele.de tricotaje și ciorapi. Așa, de exemplu, la unitatea din Agnita a inceput să se fabrice un nou model de șosetă bărbătească, din fire P.N.A. și supraelastice, cu desen în relief, iar de la u- nitatea de tricotaje din Sibiu s-a livrat un nou sortiment de tricotaje tip mătase. Noile modele de ciorapi pentru femei și bărbați — realizate din fibre poli- esterice în amestec cu fibre de celofibră — au fost lansate în producția de serie și la unitatea din Sebeș. Pentru sezonul din această vară. Combinatul de tricotaje și ciorapi-Sibiu a pregătit circa 90 de noi modele, cuprin- zînd articole pentru femei, bărbați și copii.După cum ne-a informat tov. Aurel Preoteasa, șeful compartimentului de export din cadrul combinatului. în 1971 s-a primit aici un.număr sporit de comenzi din partea unor solici- tanți de peste hotare : U R.S.S.. Italia. Australia. Franța, Elveția, Suedia, Norvegia. Canada, Olanda. Austria. Etiopia. Libia și alte țări. Ca urmare a solicitărilor sporite, anul acesta volumul de produse ale combinatului pentru export va crește cu mai mult de jumătate față de realizările anului trecut.

„Săptămîna trecută — se arată în articol — în cadrul unui eveniment care ar fi fost de neconceput nu mai departe decît cu cițiva ani in urmă, senatorul Mike Gravei (statul Alaska) a prezentat o rezoluție cerînd Statelor Unite să sprijine primirea Chinei comuniste la Națiunile Unite. Pentru a-și stimula campania în vederea desemnării sale drept candidat al partidului democrat la președinția S.U.A., senatorul George S. McGovern a declarat într-un important discurs politic că „Statele Unite trebuie să recunoască Pekinul. «Votul de la O.N.U. *) ne-a făcut în cele din urmă pe toți să înțelegem problema», — explica săptămîna trecută un a- nalist de la Departamentul de stat. Tot mai mult ,își., face loc copvin- I gerea că nu putem' ajunge prea departe în marile probleme — controlul asupra armelor strategice, controlul asupra creșterii populației, ecologia, comerțul — atît timp cît un sfert din populația lumii este exclusă. Restul lumii ne-o ia înainte".Aceasta nu este o idee nouă la Washington. Oficialități ale Administrației Kennedy au vorbit despre o ușă deschisă spre China și în 1966; președintele Lyndon Johnson a declarat că un țel suprem al politicii americane este «împăcarea» cu Pekinul. In primul an al mandatului său, Richard Nixon a retras flota a 7-a americană din misiunea ei de patrulare în Strîmtoarea Taivanului și a permis unor categorii de americani (cum ar fi studenți, oameni de știință etc.) să călătorească în China continentală pentru motive «legitime». Turiștilor americani — de la Hong Kong,' de exemplu — li s-a permis să aducă acasă produse ale Chinei continentale și sucursalelor străine ale companiilor americane li s-a permis să facă comerț cu această țară. Administrația nu s-a oprit

încă tarul ferit aici ; săptămîna trecută, secre- de stat, William Rogers, a o- Pekinului un schimb de date științifice.Remarcabil în toate aceste gesturi este faptul că ele nu au trezit nici o urmă de protest în S.U.A. Acest lucru se întîmplă în mare parte și pentru că acel cîndva temut China Lobby (N.R. — grupul de presiune din Congres favorabil lui Cian Kai-și), care timp de două decenii întrunea sprijinul în favoarea pozițiilor Taivanului, aproape că a dispărut".în continuare, articolul, examinînd alternativele pe care le ridică o nouă politică a S.U.A. față de R.P. Chineză, remarcă :„Una din liniile pe care le-ar putea adopta State-i Ie Unite la O.N.U.ar fi aceea de sprijinire pînă la capăt a ciankai- șiștilor, pentru ca apoi, depășite la vot. să accepte i noua realitate.Dar — arată expertul în problemele Asiei, Edwin O. Reischauer, fost ambasador al Statelor Unite în Japonia — «a continua să afirmăm că Taivanul înseamnă China... este o minciună, iar pentru o mare națiune cinstea constituie o necesitate». „Newsweek" relevă și dificultățile pe care le-ar întîmpina diplomația americană încercind să manevreze la viitoarea sesiune a A- dunării Generale cu formula așa- numită a „două Chine" — lăsînd să se înțeleagă că asemenea manevre sint lipsite de perspectivă.„în afară de trasarea unei politici pentru sesiunea Națiunilor Unite, planificatorii Administrației — se spune mai departe în articol — se gindesc la o gamă mai amplă de opțiuni politice. Una din posibilități, insistent cerută de sinologii americani, este ca S.U.A să ridice actualul embargo în comerțul cu China. O altă propunere menită să normalizeze relațiile cu Pekinul prevede lichidarea orezenței militare americane din Taivan..."în încheiere, articolul arată că „analiștii consideră că a sosit timpul ca S.U.A. să încerce să inițieze un dezgheț. Rămîne însă de văzut dacă S.U.A. sînt dispuse să pășească la asemenea acțiuni".

răsfoind
presa străină

*)Este vorba de votul de la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U., cînd, pentru prima oară, rezoluția în favoarea restabilirii drepturilor R.P. Chineze la O.N.U. a obținut majoritatea simplă.
ZIUA NAȚIONALA

A KUWEITULUIAstăzi se împlinesc zece ani de Ia proclamarea independenței Kuweitului. Sărbătorirea memorabilului eveniment din februarie 1961 care a pus capăt dominației coloniale și a deschis o nouă pagină in istoria țării găsește poporul kuweitian angajat într-o muncă asiduă de transformare a vechilor structuri economice, de valorificare pe scară largă a resurselor naționale. In deceniul care s-a scurs de la proclamarea inde-

pendenței, extracția petrolului — principala bogăție a țării — a înregistrat o creștere rapidă, ajungînd Ia o producție anuală de aproximativ 130 milioane tone. Orașul El-Kuweit, capitala tînărului stat arab, s-a dezvoltat considerabil. Găzduind 90 la sută din populația de 500 000 locuitori a emiratului, el dispune de construcții noi, impunătoare, de numeroase întreprinderi comerciale și industri-

Vedere din orașul El-Kuweit

modele.de


viața internațională
Dezbaterile din Comitetul

Intervenția reprezentantului român

delegației române în legătură cu tex-

special al 0.N.U

Convorbirile

Convorbirile dintreromano-egiptene
și Vietnamul de sud AMBASADORUL

A

A. Gromîko și M. Tepavaț

pentru definirea agresiunii
NEW YORK 24 (Agerpres). — Luind euvîntul în Comitetul special al O.N.U. pentru definirea agresiunii, în care sînt dezbătute mai multe proiecte în acest sens, ambasadorul Gheorghe Diaco- nescu, reprezentantul permanent al României la Națiunile Unite, a prezentat considerațiile tele supuse dezbaterii.

In preajma celui de-al XXIV-Iea Congres al P.C.U.S.

Delegația română, a arătat vorbitorul, consideră că nu ar fi oportun să se renunțe la includerea în definiția în curs de elaborare a unei formulări care să încrimineze folosirea forței sub orice formă. în sprijinul acestei opinii, reprezentantul român a menționat convențiile de la Londra din 1933 referitoare la definiția agresiunii, care au prevăzut in lista faptelor calificate drept acte de agresiune armată folosirea bandelor armate de către un stat împotriva altui stat, . participarea la un război civil etc., într-un cuvînt acte de agresiune altele decît agresiunea armată directă, în același spirit, ambasadorul român a citat prevederile pertinente ale Declarației asupra principiilor dreptului internațional privind relațiile prietenești și cooperarea dintre state, adoptată prin consensul statelor membre la sesiunea jubiliară din 1970 a Adunării Generale a O.N.U., în virtutea cărora toate statele trebuie să se abțină de a recurge la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile lor internaționale. Precizînd că încriminarea folosirii forței armate sub orice formă este în deplină concordanță cu principiile dreptului internațional, așa cum sînt ele reflectate în Carta Națiunilor Unite, vorbitorul a declarat că se impune ca folosirea forței armate sub orice formă să fie apreciată drept agresiune, pentru ca definiția să devină un instrument politico-juridic de natură să slujească la descurajarea eventualilor agresori.Susținînd părerea conform căreia definiția generală a agresiunii trebuie să specifice că este vorba de folosirea forței armate sub formă, reprezentantul român a liniat, totodată, că dreptul la legitima apărare, așa cum este nit în Cartă, nu se poate decit pentru a respinge un mat direct. Fiind o excepție la principiul care interzice folosirea forței în relațiile internaționale, dreptul la legitima apărare este și trebuie să fie de strictă interpretare.în continuare, ambasadorul României's-a referit la necesitatea introducerii în definiția generală a unei prevederi care să precizeze că agresiunea poate fi întreprinsă nu numai de către un singur stat, ci și de către un grup de state, puțind fi îndreptată fie împotriva unui stat, fie împotriva unui grup de state. El a arătat că o asemenea prevedere ar corespunde experienței și realităților istorice, deoarece, așa cum au demonstrat cel de-al doilea război mondial și conflictele armate postbelice din Asia, agresorul reușește să-și asocieze în acțiunea sa și alte state, care fac de regulă parte din aceeași alianță militară.

orice sub-defi-el exercita atac ar-

Opinii in favoarea
anei colaborări economice

reciproc avantajoaseTitlul unei recente apariții e- ditoriale, „Capitalul străin în economia austriacă", constituie în prezent tema unei ample dezbateri în rîndul economiștilor și in egală măsură în cercurile politice din Viena. Interesul stîrnit de lucrarea amintită provine nu numai din faptul că este vorba de un studiu oficial, elaborat din inițiativa Camerei de muncă din Viena, ci și din acela că constatările sale se interferează cu preocupări stringente ale oamenilor le afaceri austrieci. Studiul scoate în evidență mișcarea capitalurilor străine, ramurile și societățile spre care se îndreaptă cu predilecție, eșalonarea lor după țara de origine. 1 427 societăți, a- flate în majoritate în proprietate străină (din totalul de 3 570), dețin 25,6 la sută din întregul capital nominal, adică aproape 10 miliarde șilingi. Pe primul loc se situează Germania occidentală, care — după cum arată autorii studiului — participă aproape în toate ramurile economiei austriece, îndeosebi în industriile e- lectrică, chimică, textilă, de prelucrare a metalelor și în comerțul cu amănuntul. Interesele americane se concentrează în industria petrolieră și de magnezită, iar cele elvețiene, situate ca mărime 
a participării pe locul al treilea, în industria chimică, alimentară, în societățile de asigurări și magazinele universale. în întreprinderile aflate în posesia capitalurilor străine erau angajați, în momentul întocmirii analizei, 111 000 salariați, ceea ce reprezintă aproximativ a șasea parte din totalul persoanelor ocupate în industrie.Solicitind colaborarea celor doi autori ai lucrării amintite, Ferdinand Lacina și Oskar Grunwald, și a altor cunoscuți specialiști, revista „DIE REPUBLIK" deschide, in ultimul său număr, o anchetă în care este abordată pe larg problematica independenței economice a Austriei cum declară Oskar Grun- „prin acest studiu se 

în încheiere, vorbitorul a arătat că delegația română este conștientă de dificultățile pe care comitetul le întâmpină în îndeplinirea sarcinii sale, însă acesta este un factor care trebuie să stimuleze eforturile pentru elaborarea unei definiții a agresiunii armate general acceptabile și care să aibă o semnificație deosebită pentru menținerea păcii și securității internaționale.
Pierderi grele pricinuite 
intervenționiștilor în Laos

XIENG KUANG 24 (Agerpres). — Trupele saigoneze care au invadat teritoriul Laosului suferă pierderi din ce în ce mai grele. Un batalion al trupelor intervenționiste a fost constrîns să părăsească Laosul și să revină în Vietnamul de sud, deoarece pierduse numeroși soldați și o mare cantitate de armament — relatează corespondentul agenției France Presse.O bază a trupelor agresoare, amplasată la 24 kilometri în interiorul Laosului, în apropierea localității Lang Vie, este asediată și bombardată intens cu rachete de 'forțele patriotice laoțiene. Unitățile militare saigoneze au suferit pierderi grele și se află în momentul de față într-o situație extrem de dificilă.Agenția de presă Pathet Lao a a- nunțat că forțele armate de eliberare laoțiene au doborît în provincia Sa-
PROTOCOL PRIVIND AJUTORUL SUPLIMENTAR
AL R. P. CHINEZE PENTRU R. 0. VIETNAMPEKIN 24 (Agerpres). — între guvernele R. P. Chineze și R. D. Vietnam a fost semnat, la Pekin, un protocol privind ajutorul economic și militar suplimentar pe care China îl va acorda în 1971 Vietnamului d» nord — informează agenția China Nouă.Din partea chineză protocolul a fost semnat de Li Cian, ministru adjunct al comerțului exterior, și Yen Ciun-ciuan, adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, iar din partea vietnameză de Ly Ban, ministru adjunct al comerțului exterior.

face, printre altele, încercarea de a se declanșa o discuție serioasă dacă investițiile străine directe sînt într-adevăr necesare sau dacă ele pot fi evitate". Fără a se formula a- precieri de ansamblu asupra a- cestor activități, sînt prezentate totuși cîteva teze critice. Se constată, de pildă, că monopolurile stabilite într-o țară mai puțin dezvoltată din punct de vedere industrial activează numai în procese mai simple de fabricație. Muncitorii de înaltă calificare, precum și activitatea de cercetare, rămîn la firma principală în țara de origine. „Dacă asemenea raporturi devin o regulă, nu este greu de înțeles — constată Grunwald — că economia națională respectivă este împinsă în situația de anexă. In cazul investițiilor directe străine, aceste tendințe duc la provincializarea științifică și economică a unei țări întregi".în cadrul dezbaterilor pe această temă, revista „Die Republik" insistă în mod deosebit pentru menținerea și apărarea proprietății austriece în domenii cum sînt transporturile și energia, mijloacele de informare în masă, pentru menținerea etatizării marilor bănci și a industriei de materii prime. Fără a îndemna deschis la începerea unei campanii ostile capitalurilor străine, ancheta recomandă în mod insistent : „Este necesar să se sprijine puternic capacitatea de concurentă și dezvoltarea pe mai departe a industriei austriece printr-o politică economică activă. O asemenea orientare fundamental rațională nu exclude în nici un caz cooperarea în anumite domenii cu partenerii străini. Dar colaborarea trebuie să fie reciproc avantajoasă și să nu devină — cum se creează de multe ori impresia — primul pas spre încorporarea într o mare uniune de concerne străine".
Viena

Petre STANCESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil. 40 064

aceeași penau scos din trupelor sai- acționau în
vannakhet — numai în zilele de 20, 21 și 22 februarie — 17 avioane și elicoptere americane. în oadă, patrioții laoțieni luptă cinci unități ale goneze agresoare, care regiunea Ban Dong.

☆SAIGON 24 (Agerpres). — Comandamentul militar american de la Saigon a anunțat că în apropiere de localitatea sud-vietnameză Tay Ninh forțe ale celei de-a 2-a brigăzi din prima divizie de infanterie motorizată a S.U.A. au fost puternic atacate de unități ale F.N.E. Agenția France Presse relatează că, după ce patrioții au declanșat un puternic a- tac cu rachete, au reușit să pătrundă în inferiorul perimetrului de apărare a unei baze americane, provocînd distrugeri importante.

La ceremonia semnării au fost de față Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat, și alte persoane oficiale chineze și vietnameze.
a

0 recrudescență bruscă 
criticilor senatorilor 
democrați față 

de politica S. U. A. 
în Asia de sud-estWASHINGTON 24 (Agerpres).— într-o acțiune considerată fără precedent în istoria Congresului american, grupul senatorilor democrați — care, după cum se știe, formează majoritatea în Camera Superioară — a adoptat o rezoluție, ccrînd președintelui Nixon să fixeze data de 31 decembrie 1972 drept termen limită pentru retragerea tuturor trupelor a- mericane din Asia de sud-est. „Telul rezoluției, a declarat liderul majorității democrate din Senat, JViike Mansfield, este de a se ajunge cit mai rapid la încheierea acestui război tragic".Adoptarea documentului, care survine la mai puțin de 24 de ore de la „declarația de intenții" — cu un conținut similar — dată publicității de Comitetul politic al partidului democrat, marchează o recrudescență bruscă a criticilor față de politica administrației în Asia de sud-est.

o în conformitate cu protocolul sovieto-francez din 13 octombrie 1970, la Paris au avut loc, la 22 și 23 februarie, consultări între reprezentanți ai ministerelor afacerilor externe ale U.R.S.S. și Franței, anunță agenția T.A.S.S. Consultările s-au referit la situația din Indochina.• Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a condamnat în mod hotărît raidurile aviației S.U.A. împotriva teritoriului R. D. Vietnam, calificînd noile acte de agresiune americane drept „un factor care provoacă neliniște".

o Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe în Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, aflată de cîteva zile în vizită la Roma, a avut marți o întrevedere cu grupul parlamentar al Partidului Socialist Italian. La în- tîlnire au participat, de asemenea, parlamentari ai partidelor comunist și P.S.I.U.P., precum și deputați independenți.Luind euvîntul. președintele grupului parlamentar socialist din Camera deputaților, Luigi Bertoldi, a subliniat că socialiștii italieni „au condamnat și condamnă agresiunea americană în Indochina" și acționează pentru soluționarea politică a conflictului din sud-estul Asiei.Ocupindu-se, în alocuțiunea sa, de situația din Indochina, Nguyen Thi Binh a relevat că aceasta s-a agravat în ultimul timp. După ce a condamnat politica de „vietnamizare" a războiului dus de Administrația S.U.A., vorbitoarea, care este și conducătoarea delegației guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la Conferința cvadripartită de la Paris, a arătat că impasul acestei conferințe se datorează atitudinii nerealiste pe care o adoptă delegația Statelor Unite.

Premierul R.A.U. l-a primit 
pe adjunctul ministrului 
de externe al RomânieiCAIRO 24 — Corespondentul A- gerpres, Constantin Oprică, transmite : Adjunctul ministrului afacerilor externe al României, Petru Bur- lacu, care se află într-o vizită la Cairo, la invitația Ministerului de Externe al R.A.U., a fost primit miercuri de Mahmud Fawzi, primul ministru al R.A.U. în aceeași zi, Petru Burlacu a avut întrevederi cu Abdel Mohsen Aboul Nour, secretar general al Uniunii Socialiste Arabe, Ramzi Stino, membru al Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe, și Mahmud Riad, vice- premier și ministru al afacerilor externe al R.A.U. La aceste întrevederi a fost de față Titus Sinu, ambasadorul României la Cairo. Discuțiile care au avut loc s-au referit la posibilitățile de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări, precum și la unele probleme internaționale.Tot miercuri au început convorbirile oficiale la Ministerul Afacerilor Externe al R.A.U.în onoarea oaspetelui român, Saal Afra, ministru de externe adjunct al R.A.U., a oferit apoi un dejun.în cursul zilei, adjunctul ministrului afacerilor externe al României a depus o jerbă de flori la Mausoleul lui Gamal Abdel Nasser.

★Cu prilejul convorbirilor româno- egiptene, presa din Cairo relevă relațiile de prietenie dintre R.A.U. și România, perspectivele lor de dezvoltare în diferite domenii.
kLa sosirea la Cairo, adjunctul ministrului afacerilor externe al României a fost întîmpinat de Saal Afra, ministru de externe adjunct al R.A.U., și de alte persoane oficiale egiptene. Era prezent, de asemenea, ambasadorul țării noastre la Cairo.Cu același avion, a sosit în capitala egipteană delegația Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, condusă de Stanciu Stoian, secretar general al acestei organizații. Delegația a fost întîmpinată de Kamal Bahaeddin, secretar organizatoric al Organizației de solidaritate a popoarelor Asiei și Africii.

al R. I. a Germaniei a primit
pe ambasadorul României
BONN 24 (Agerpres). — La 24 februarie, ambasadorul Republicii Socialiste România la Bonn, Constantin Oancea, a fost primit de ministrul afacerilor externe al Republicii Federale a Germaniei, Walter Scheel. în timpul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate unele aspecte ale securității europene, precum și probleme bilaterale româno—vest- germane de interes comun.

in Spania continuă
represiunile
polițienești

BARCELONA 24 (Agerpres). — în Spania continuă represiunile polițienești. La Barcelona, 16 studenți au fost arestați luni în timpul unei adunări, considerată „ilegală", ce se desfășura în sălile facultății de litere și filozofie. La Madrid, poliția a intervenit pentru a împrăștia sute de studenți care manifestau în fața Ministerului Informațiilor împotriva închiderii scolii de ziaristică De asemenea, în localitatea Ciudad Real din provincia Noua Castilie, poliția a arestat patru tineri sub acuzația de a fi membri ai partidului comunist. 

Imagine din timpul unei recente demonstrații care a avut loc la Londra împotriva proiectului de lege antisindicală

ROMÂNIEI IN U.R.S.S.
PRIMIT

DE K. KATUȘEVMOSCOVA 24 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, Teodor Marinescu, a fost primit, la cererea sa, de Konstantin Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., cu care a avut o convorbire prietenească.

agențiile de presă
Președintele Algeriei, Houari Boumediene, a rostit miercuri un discurs în fața Uniunii generale a muncitorilor algerieni anunțînd hotărîrea guvernului algerian de a prelua 51 Ia sută din acțiunile societăților franceze care operează în Algeria și de a naționaliza întreaga rețea de conducte petroliere din țară, precum și zăcămintele de gaze. Guvernul algerian a hotărît, de asemenea, să discute cu oficialitățile franceze problema acordării unor indemnizații societăților franceze afectate de noile măsuri.
Colaborarea româno-fin- 

landeză în domeniul turis
mului. Voi cu, prim-adjunct al ministrului turismului din România, a făcut o vizită în Finlanda, la invitația Comitetului de stat pentru turism din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului finlandez. El a fost primit de V. Leskinen, ministru de externe, și de K. Haapasalo, ministrul industriei, și a avut convorbiri cu A. Berner, ministrul comerțului, și cu Annaliisa Tiekso, ministrul sănătății și prevederilor sociale. în timpul discuțiilor au fost a- bordate probleme privind dezvoltarea schimburilor și colaborării în domeniul turismului dintre România și Finlanda.

Primul ministru al Dane
marcei, Hilmac Baunsgaard, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare, Janos Peter, care se află într-o vizită oficială în Danemarca. Cu acest prilej, informează agenția M.T.I., au fost discutate probleme referitoare la relațiile economice danezo—ungare și extinderea cooperării industriale.
FRANȚA

Progresele forțelor 
stîngii relevate 

de Georges MarchaisPARIS 24. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : în cursul unui mare miting, organizat la Palatul Sporturilor din Paris de către P.C. Francez cu prilejul deschiderii campaniei electorale pentru alegerile municipale și comunale de la 14 martie, secretarul general adjunct al P.C.F., Georges Marchais. a relevat progresele înregistrate de forțele stîngii. subliniind că partidul apreciază pozitiv primele rezultate ale convorbirilor începute cu Partidul socialist. „Considerăm că este absolut necesar să continuăm pe această cale pentru a ajunge la un acord politic de luptă și de guvernare — a spus Marchais. în acest spirit, noi am făcut totul pentru ca partidele stîngii și în primul tind P.C. Francez și Partidul socialist să încheie un număr cît mai mare posibil de uniuni electorale. Peste tot — a spus Georges Marchais — unde această uniune a fost realizată. Partidul Comunist Francez nu va precupeți nici un efort pentru a asigura victoria ei".

MOSCOVA 24 — Corespondentul Agerpres, Laurențiu Duță, transmite ; în cadrul pregătirilor pentru cel de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S., intrate în faza finală, în prezent se desfășoară congrese ale partidelor comuniste din republicile unionale. Congresul al XVI-lea al P.C. din Estonia și Congresul al XVII-lea al P.C. din Tadjikistan, care au avut loc recent, au dezbătut rapoartele de activitate ale Comitetelor Centrale ale partidelor respective, au ales organele conducătoare precum și delegații la cel de-al XXIV-lea Congres al 'P.C.U.S.Luind euvîntul la aceste congrese, delegații au relevat succesele obținute în perioada cincinalului trecut de oamenii muncii din cele două republici unionale sovietice și au evidențiat entuziasmul cu care aceștia iși desfășoară activitatea în întîmpinarea apropiatului Congres al P.C.U.S.La Congresul al XVI-lea al P.C. din Estonia s-a arătat că volumul producției industriale a R.S.S. Estone a crescut de 1,5 ori în anii cincinalului. în ultimii doi ani, sporul producției industriale s-a realizat, în cea mai marc parte, pe seama creșterii productivității muncii. Ramurile care

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La Moscova au început convorbirile dintre ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și secretarul de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei, Mirko Tepavaț, care a sosit într-o vizită oficială în capitala sovietică. în cadrul schimbului de păreri, cei doi miniștri au abordat aspecte ale relațiilor . reciproce sovieto-iugoslave, precum și probleme actuale ale situației internaționale.La baza relațiilor dintre Uniunea Sovietică și popoarele frățești ale Iugoslaviei se află legăturile trainice ale prieteniei istorice, lupta dusă in comun împotriva fascismului, identitatea orânduirii politice, interesele luptei pentru pace și socialism, colaborarea multilaterală pe baza prin-

Asupra sediului unei 
secții din Milano a P.C. 
Italian au fost lansate două 
sticle incendiare, provocînd pagube materiale. Agenția A.N.S.A. relevă că este pentru a doua oară, în ultimele 48 de ore, după atentatul de la Napoli, cînd persoane necunoscute atacă un sediu al unei secții a P.C. Italian.

Prima fază a tratativelor 
dintre delegațiile Cubei și 
Canadei cu Privire la încheierea unei convenții bilaterale de navigație aeriană și maritimă a luat sfîrșit la Havana. în comunicatul dat publicității de M.A.E. al Cubei se subliniază că tratativele au avut ca obiect proiectul unui acord bilateral de prevenire și sancționare a sechestrării de avioane și nave sub pavilioanele Cubei și Canadei.

Președintele Nixon va 
rosti azi un discurs radi°- difuzat, în care va schița liniile principale ale politicii externe americane și va prezenta evoluția relațiilor Statelor Unite cu alte țări, s-a. anunțat marți seara la Casa Albă.

La Teatrul „Jokai" din Be- 
kesesaba (R. P. Ungară) a avut 
loc de curind premiera piesei 
„Omul care a văzut moartea" de 
Victor Eftimiu, în traducerea 
scriitorului de limbă maghiară 
din România — Szemler Ferenc. 
Premiera s-a bucurat de un fru
mos succes.

ORIENTUL APROPIAT
Scrisoare comună 

a R.A.U. și Iordaniei 
adresată lui U ThantNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). Reprezentanții R.A.U. și Iordaniei la Națiunile Unite au adresat secretarului general al O.N.U., U Thant, o scrisoare comună în care se referă la programul edilitar întreprins de autoritățile israeliene în Ierusalim și la confiscarea și exproprierea unor terenuri arabe la periferiile orașului — anunță agenția France Presse. A- ceste acțiuni sînt caracterizate în scrisoare drept „violări ale rezoluțiilor Consiliului de Securitate și ale Adunării Generale".

kCAIRO. — Jean de Lipkowski, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Franței, care se află într-o vizită oficială la Cairo, a fost primit marți de președintele R.A.U., Anwar El Sadat, cu care a avut o convorbire cu privire la posibilitățile de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări, în special în domeniul educației și culturii. De asemenea, a fost discutată evoluția situației din regiunea Orientului Apropiat. 

au cunoscut o dezvoltare deosebită sint energetica, extracția de șisturi bituminoase, construcția de mașini și altele. Congresul a acordat o mare atenție problemelor sporirii eficienței producției pe baza progresului științei și . tehnicii și a perfecționării conducerii activității economice.Părticipanții la Congresul al XVII- lea al P.C. din Tadjikistan au subliniat că în anul 1970 colhozurile și sovhozurile republicii au vindut statului o cantitate de bumbac fără precedent — 726 500 tone. Ca urmare a dării în funcțiune a unui număr de 107 noi întreprinderi și secții industriale, a creării uncr ramuri inexistente înainte în această republică — electronica, industria chimică etc. — a măsurilor în vederea reutilării tehnice și sporirii eficienței producției, volumul producției industriale a Tadjikistanului a crescut în anii cincinalului de 1,5 ori.în cadrul congreselor partidelor comuniste din republicile unionale a fost discutat, de asemenea, proiectul de directive ale celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S. cu privire la noul plan de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S.

cipiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ale deplinei egalități, respectului reciproc, neamestecului în treburile interne — a declarat Gromîko, la un dineu oferit în cinstea lui Tepavaț.La rîndul său, Mirko Tepavaț și-';, exprimat convingerea că a fost crea- ' tă o bază bună pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor dintre cele două țări. El a subliniat că, in ultimii cinci ani, schimburile economice dintre cele două țări s-au dublat și că acordul de lungă durată prevede continuarea intr-un ritm similar a acestor schimburi. Referindu-se Ta unele probleme ale continentului european, ministrul iugoslav a relevat, intre altele, însemnătatea pregătirilor pentru ținerea conferinței de securitate în Europa.

transmit
Portugalia a fost acuzată de grupul ad-hoc de experți, creat de O.N.U. pentru a ancheta politica de apartheid promovată în Africa de sud-vest, că a inițiat „execuții în masă împotriva persoanelor suspectate de a se opune regimului" în Angola, Mozambic și Guineea — Bissau.
La Berlin a avut loc vernisa

jul expoziției „București, capi
tala României", organizată de 
Institutul român pentru relații 
culturale cu străinătatea.

In Iugoslavia a începui 
construcția primei centrale 
atomo-electrice. Ccntra’a va a situată în apropierea localității Krsko Polje, la granița dintre republicile Slovenia și Croația. Ea va avea o putere de 600 MgW și va intra în funcțiune peste 4 ani.

Primul ministru iranian: Amir Abbas Hoveida, a prezentat! în fața parlamentului proiectul de buget pentru următorul exercițiu financiar. El a anunțat că veniturile suplimentare care vor fi obținute ca urmare a acordului asupra petrolului, semnat la Teheran, cu companiile străine vor permite sporirea sensibilă a fondurilor consacrate dezvoltării țării. Referindu-se la politica externă a țării sale, premierul Hoveida a arătat, printre altele, că britanicii trebuie să părăsească bazele pe care le ocupă în Golful Persic și că după plecarea lor „nici o putere străină nu trebuie să le ia locul“. El a subliniat că politica externă a Iranului se întemeiază pe principiile Cartei Națiunilor Unite și ale respectării suveranității națiunilor.
Ambasadorul Uniunii So

vietice în R. D. Germană, Piotr Abrasimov, a primit o delegație a Partidului Socialist Unit al Berlinului occidental, condusă de președintele partidului, Gerhard Dane- lius, anunță agenția T.A.S.S. Cu acest prilej, au fost discutate probleme actuale de. interes reciproc în legătură cu Berlinul occidental.
0 nouă ședință a secre

tarilor Comisiei militare de 
armistițiu în Coreea 8 avut loc la Panmunjon — informează a- genția A.C.Ț.C. Reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat în legătură cu faptul că partea americană a încălcat din nou acordul de armistițiu intro- ducînd in zona demilitarizată spioni înarmați și a declanșat un incendiu cu scopul evident de a provoca pagube părții nord-coreene. Reprezentantul R.P.D. Coreene a cerut părții adverse ca asemenea acte să nu se mai repete.

Un acord comercial între 
Maroc și R. D. Germană, în baza căruia, in următorii trei ani schimburile comerciale dintre cele două țări vor atinge 50 milioane dolari, a fost semnat ia Rabat.


