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PLATA ÎN AGRICULTURĂ : 
După hărnicia și priceperea 

omului, după rodnicia muncii 
APUCAREA ACORDULUI GLOBAL IN TOATE COOPERATIVELE DIN 
JUDEȚUL CLUJ DETERMINĂ 0 MASIVĂ PARTICIPARE LA MUNCĂ,

EXECUTAREA EXEMPLARĂ A LUCRĂRILOR

LA TlRGOVIȘTE

Pe șesurile din luncile rîurilor Someș și Arieș, pe dealurile care ocupă cea mai marc parte din suprafața județului Cluj întîlnești, în aceste zile, o forfotă deosebită. Cu remorcile trase de tractoare și cu căruțele se transportă la cîmp cantități mari de îngrășăminte ; în livezi se face toaleta de primăvară a pomilor prin taleri și stropiri, iar pentru grădinile de legume au fost pregătite cantități mari de răsaduri. în alți ani puține cooperative se îngrijeau din iarnă de fertilizarea terenului, iar lucrările în legumicultura, pomicultură erau neglijate și, ca urmare, producțiile obținute erau mici. într-o plenară a Comitetului județean de partid Cluj, care a avut loc anul trecut, se făcea, între altele, constatarea că în multe cooperative agricole (Mî- năstireni, Tureni, Sîncral, Chiuești, Apahida, Bonțida ș.a.) producțiile mici obținute se datoresc, în mare parte, neefectuării lucrărilor agricole la timp sau executării lor de slabă calitate.Dar nu numai la cîmp, ci și în zootehnie s-a produs un adevărat reviriment. A sporit producția de lapte față de aceeași perioadă a anului trecut. îngrijitorii s-au stabilizat la grupele de animale pe care le-ațt luat în primire. ',,A'trebuit să âlcgem' îh- gfijitorii într-o ședință de consiliu, deoarece erau prea mulți care făcuseră cereri ca să lucreze in acest sector" — spunea tov. St. Horvat, președintele cooperativei agricole Che- său. Și aceasta contrastează cu situația din anul trecut, cînd, în amintita plenară, se spunea : „Se acordă slabă atenție îngrijirii animalelor și reproducției acestora. Nu există suficientă preocupare pentru a asigura îngrijitorii necesari în fermele de animale și instruirea temeinică; a acestora în vederea îngrijirii corespunzătoare a animalelor"...Cum se explică această muncă entuziastă, în toate sectoarele agriculturii, ce a produs acest reviriment ? Fără îndoială, izvorul .acestor îmbunătățiri constă în aplicarea măsurilor

preconizate de conducerea partidului cu privire la îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii in cooperativele agricole, între care remunerarea în acord global ocupă un loc important.Județul Cluj prezintă un relief frămintat, condiții naturale și economice diferite, iar între cooperative există diferențe, uneori sensibile, în ceea ce privește dezvoltarea lor economică.' De aceea s-a urmărit ca acordul global să se încadreze în principiile stabilite, fără să se manifeste însă tendința de uniformizare. Merită reproduse cele relatate de tov. Ion Murășan, directorul Direcției generale agricole a județului: „Am căutat ca formele de retribuție să se aplice diferențiat, de la o unitate la alta. Este adevărat că, la început, președinții și specialiștii din cooperativele agricole au așteptat rețete. După o consfătuire în care s-a dezbătut expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cadrele de conducere din cooperativele agricole, am. constatat că se manifesta timiditate în ce privește aplicarea acordului global. Ne-am întîlnit din nou și le-am spus : „Veniți cu soluțiile care le considerați mai potrivite". Oamenii au început, să gîndească, să judece. Așa se face cap’în fiecare unitate, s-au găsit forme interesante. Acest lucru a fost ușurat și de faptul că,' în cadrul consiliilor intercooperatiste, s-au purtat discuții amănunțite, pe această temă. In general, s-a stabilit ca la plante tehnice să se aplice acordul global cu plata în bani, iar Ia celelalte culturi de cîmp, în bani și natură.După cum se știe, în județul Cluj terenul, este foarte frămîntat : șe- suri fertile, dealuri domoale sau pante abrupte. Chiar în cadrul aceleiași sole terenurile au o fertilitate diferită. Iritr'ucît nu au fost făcute, peste tot, analize pentru stabilirea categoriilor de fertilitate a solurilor, nu a fost cu putință să se stabilească, prin plan, producții diferențiate pe formațiuni de lucru : ferme.

brigăzi, echipe. Dar nimeni nu cunoaște mai bine pămîntul ca țăranul care-1 lucrează de ani și ani de zile. De aceea, unei formații de lucru i s-au repartizat atit suprafețe de teren mai fertile, cit și mai puțin fertile. Reținem că aceste suprafețe au fost repartizate din ^vre-' mc, tocmai pentru a stimula pe oameni să transporte gunoi de grajd. Și în acest caz, prin aplicarea acordului global, cooperatorii pot realiza, la suprafețe egale, venituri diferite, după producțiile pe care le obțin.Să ne oprim la cooperativa agricolă din Chesău. Aici, potrivit cal- culațiilor făcute, la porumb, tariful pe tona de produs este de 349 de lei, dintre care 25 de Iei se vor plăti în bani și 270 kg de porumb în natură. Producția planificată este de 2 500 kg la hectar. Deci, cite mii se -vor face la hectar, de atitea ori
Ion HERȚEG

Prinde contur 
noua uzină 

de strunguri
TÎRGOVIȘTE (corespondentul „Scînteii" Constantin Soci). La Tîrgoviște, pe platforma industrială a municipiului, se construiește una din cele mai mari ■ uzine de strunguri . din țară. Aici se. vor fabrica strunguri paralele, revolver, semiautomate și automate, mono și multiax. Capacitatea anuală va fi de 9 500 strunguri și 8 000 tone piese forjateUzina tîrgovișteană va intra în funcțiune in mai multe e- tape, începînd efectiv să producă din 1972.Pe șantierul uzinei, constructorii sînt. in avans față de grafic la ridicarea halei monobloc, în interiorul căreia se vor executa lucrări de prelucrări mecanice. montaje, tratament termic secundar, vopsitorie, sculerie etc. Avansate sint lucrările și la hala de forjă și tratament termic primar, pe care constructorii s-au angajat să o pună în funcțiune cu 6 luni mai de-* vreme decît prevederile din plan. Se lucrează, de asemenea, intens la depozitul de laminate, la stațiile de conexiuni, de compresoare și pompe, la castelul de apă. Se execută drumuri interioare și racordarea u- zinei la calea ferată. în apropierea platformei industriale au început, lucrările unui cămin pentru nefamiliști cu 300 de locuri.

(Continuare in pag. a VII-a>

IAȘI (corespondentul „Scînteii" Manol'e Corcaci). — Constructorii ieșeni muncesc cu deosebit avînt pe șantierele industriale atit la extinderea unor uzine și fabrici existente, cît și Ia realizarea altora noi. Astfel, se lucrează intens la dezvoltarea uzinei de fibre sintetice (etapa a IH-a) și vor fi începute, în curînd, și lucrările de extindere a ce-

lei de a patra etape, in baza cărora uzina își va tripla capacitatea de producție. în urma extinderilor ce se execută la uzina mecanică „Nicolina", producția ei va spori cu incă 6 700 tone utilaje pentru construcții pe an. Vor spori substanțial capacitățile de producție ale fabricii de ceramică (cu 36 milioane bucăți țiglă pe an), ale

fHIO IEȘENI,fabricii de utilaje pentru industria materialelor de construcții (2 700 tone utilaje și piese de schimb), începe extinderea uzinei metalurgice pentru încă 260 000 tone țevi sudate pe an și în cu- rînd se vor termina lucrările de construcții și montaj la fabrica de nutrețuri combinate, cu o producție a- nuală de 120 000 tone.
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Datoria
neîmplinită

Un cetățean intră într-o librărie și-l roagă pe vînzător să-i recomande o carte de povești pentru un copil de 
cinci ani. Cu zîmbetul pe buze, acesta ii răspunde 
prompt: „Da, avem, cum să nu. alegeți, vă rog". Și 
gestul său larg învăluie, fără nici o recomandare, întreg 
standul pentru copii șt tineret — de la cartea de co
lorat, fără text, pînă la romanul științifico-fantastic. 
Un alt cetățean se suie în autobuz și-i cere taxatorului 
un bilet pînă la stația cutare. „Da, poftiți", și cetățea
nul se trezește cu. un bilet pînă la capătul liniei, deși 
chiar la a doua stație vede scris pe tăblița indicatoare 
numele căutat și trebuie să coboare.

La o privire superficială, nu s-ar putea spune că sa
lariații in cauză nu și-ar fi făcut datoria, nu și-ar fi 
servit clienții. în realitate însă, librarului i s-a cerut să 
recomande un anume gen de carte, taxatorului să eli
bereze un anume bilet de călătorie ; lucru pe care nici 
unul, nici celălalt nu l-au făcut. Ceea ce au realizat 
a fost numai aparența datoriei împlinite.

Dacă exemplele de mai sus par „minore", tată un caz 
care arată, ce consecințe nocive poate avea optica in 
discuție. Trei indivizi — Vlorel Ioniță, Marin Dinaș și

PICĂTURA DE CERNEALĂ

I
I

Constantin Gifan — foști primitori-distribuitori (gestio
nari) în cadrul întreprinderii industria laptelui Ilfov au 
delapidat, in numai două luni, suma de 159 247 lei. Pro
cedeul era simplu t falsificau actele, creîndu-și astfel 
plusuri pe care le sustrăgeau și le valorificau apoi in 
interes personal. Această posibilitate le-a fost oferită 
de faptul că salariații de la serviciul vînzări al între
prinderii, cei cărora li s-au predat actele falsificate — 
calculatorii. Viorel Goia, Elena Popescu și Penala Pe- 
rianu — nu s-au sesizat niciodată de modificările gro
solane cuprinse în scripte. înregistrau documentele în 
dorul lelii, așa cum le primeau. Și, după părerea lor, 
...,,lșl făceau datoria". Contabilii avutului obștesc s-au 
transformat astfel în contabilii pagubei. La rechizitoriul 
procuraturii este anexat un impresionant număr de 
acte falsificate : 54 (cincizeci șt patru) I Dacă funcțio
narii în cauză ar fl deschis ochii măcar o dată — o 
dată din 54 ! — infracțiunea ar ți fost curmată In faza 
incipientă.

în folclor se spune că Nastratin Hogea ar fi fost che
mat să arbitreze următorul litigiu : un crîșmar îi pre
tindea unui trecător plata pentru mirosul de bucate pe 
care acesta îl adulmecase trecînd prin fața prăvăliei 
sale, plată pe care trecătorul o refuza. Se zice să istețul 
judecător și-ar fi scos punga cu bani și, apropiind-o de 
urechea crîșmarului, i-a spus : „Pentru miros de bu
cate primește, rogu-te, drept plată, sunet de galbeni". 
Celor care își îndeplinesc numai aparent atribuțiile de 
serviciu, nu li se pot da, tot... aparent, salariile ?

Titus ANDREI
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CINCINALUL 1966 — 1970 IN IMAGINI

JUDEȚUL
ALBĂ
(PAGINILE II-III)

JUDEȚUL 
BRĂILA
(PAGINILE IV-V)

PROVINCIE
Șl PROVINCIALISMAcum citeva săptămini, la capătul unui lung și difuz interviu, un reporter al Radiodifuziunii din București m-a întrebat : „Ce părere aveți dumneavoastră, ca scriitor, autor dramatic și om cu activitate publică de naționalitate maghiară, care trăiește și lucrează la Sfîntu-Gheor- ghe din județul Covasna, despre o problemă dezbătută mult și din multe unghiuri de vedere, pe care laconic am putea-o formula — fără ca întrebarea să-l influențeze în vreun fel pe cel ce răspunde — „provincie și provincialism — azi ?“.A fost o întrebare neașteptată. Dar în tensiunea căutării răspunsului mi-am adus aminte brusc de constatarea concisă a regretatului meu profesor de filozofie, Gaăl Găbor, redac- torul-șef de odinioară al revistelor „Korunk" și ;,Uțunk“ din Cluj, făcută la mijlocul anilor treizeci: „Ce este provincia în adevăratul sens al cuvîntului, știm mai mult sau mai puțin din experiență. Știm, de pildă, că provincia în o- poziție cu nonprovincia înseamnă acea realitate de viață care (între altele) din punct de vedere spiritual consumă doar, dar nu produce, nu îndrumă si nu con-

VER.ESS Daniel

duce, ci este condusă și îndrumată. Față de nonpro- vincie înseamnă deci o sferă secundară, primitivă, o viață spirituală rămasă în urmă, înseamnă lipsa unor organizații și instituții, o situație care este insuficientă pentru o viață spirituală cu adevărat plenară".
puncte 

de vedere
Am reamintit această definiție pentru a releva faptul că astăzi zeci și zeci de orașe mici ale țării, catalogate în virtutea obișnuinței „orașe de provincie", in esență, nu mai pot fi considerate ca atare. Pentru că ele și-au dobîndit, îndeosebi in anii cincinalului recent încheiat, greutatea lor specifică, măsurabilă în muncă productivă și exprimabilă — inclusiv în valută convertibilă — pentru că aceste localități ocupă un loc anume in capacitatea productivă a în

tregii țări. Dacă abordăm problema din acest unghi de vedere, constatăm că aceste orășele , se deosebesc, de pildă, de Brașov sau Craiova doar prin faptul că, proporțional cu numărul de locuitori și în raport cu alte condiții obiective, dau o producție mai mică ca volum. Cum .se știe, însă, politica Partidului Comunist Român vizează ridicarea economică a tuturor județelor țării. Ceea ce a dus, de pildă, la faptul că, de exemplu, Tîrgu-Secuiese s-a îmbogățit,' foarte recent, într-un an, un an și jumătate, cu trei uzine importante.Desigur, toate acestea nu constituie decît un aspect al chestiunii, dar, poate, cel mai important.Noțiunea de provincie — în accepțiunea ei largă — înseamnă, de obicei, și o ră- mînere în urmă din punctul de vedere al civilizației, un 
mod de viață și — ceea ce, ca om de cultură șocot deosebit de important — un 
mod de gindlre. Ba, în accepțiunea obișnuită și în sens peiorativ — provincialismul înseamnă în primul rînd asta. Trebuie deci să examinăm chestiunea și sub acest aspect.
(Continuare în pag. a Vl-a)

/ în ziua de 3 martie a.c„ la sediul C.C. al P.C.R. au avut loc convorbiri între tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și tovarășii Gustav Husâk, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Vasil Bilak, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. La convorbiri au mai participat:Din partea română: Vasile Vlad și Ion Florescu, șefi de secție, Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Din partea cehoslovacă : Miroslav Miiller, adjunct al șefului Secției de politică internațională a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Vladimir Polacek. activist la C.C. al P.C. din Cehoslovacia.în cursul convorbirilor s-a făcut o informare reciprocă asupra construcției socialiste în cele două țări. A fost examinat stadiul actual al. relațiilor bilaterale și .s-a exprimat hotărîrea de a dezvolta în continuare prietenia și ■ colaborarea dintre Republica Socialistă România și R.S. Cehoslovacă, dintre P.C.R. și P.C. din Cehoslovacia, pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului socialist.A. avut loc, de asemenea, un schimb de păreri asupra unor pro

bleme actuale ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești.O atenție deosebită a fost acordată problemelor securității europene, subliniindu-se necesitatea de a se depune în continuare eforturi pentru normalizarea relațiilor și extinderea colaborării între statele europene, pentru realizarea unui sistem eficient de securitate pe continent. în prezent trebuie acționat cu fermitate și făcut totul pentru a se trece neîntîrziat la o nouă fază, mai activă, prin reuniuni multilaterale, în vederea accelerării pregătirii directe și convocării Conferinței generale europene a statelor.A fost exprimată îngrijorarea față de escaladarea războiului în Indochina, care constituie un atentat grav la suveranitatea și securitatea popoarelor din această regiune, un pericol serios pentru pacea lumii. Părțile și-au reafirmat solidaritatea cu lupta dreaptă a popoarelor vietnamez, cambodgian ș.i laoțian împotriva intervenției străine, s-au pronunțat pentru încetarea imediată a acțiunilor agresive ale S.U.A., pentru retragerea trupelor americane din Vietnam și din întreaga Peninsulă indochine- ză, pentru respectarea libertății, integrității teritoriale și independenței naționale, a dreptului sacru al acestor popoare de a-și hotărî

singure, fără amestec din afară, destinele, în conformitate cu voința și aspirațiile lor naționale.în legătură cu situația din O- rientul Apropiat. a fost relevată importanța soluționării pe cale politică a conflictului, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, subliniindu-se necesitatea retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe o- cupate, asigurării independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă, reglementării problemei populației palestinene în conformitate cu dreptul său la autodeterminare.în convorbiri a fost exprimată hotărîrea celor două partide de a milita consecvent pentru restabilirea și întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, întemeiată pe internaționalismul socialist, respectarea independenței, egalității în drepturi, stimei și respectului reciproc, pentru întărirea solidarității tuturor forțelor revoluționare, democratice și antiimperialiste din întreaga lume.Tovarășul Gustav Husâk a invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să facă o vizită în Republica Socialistă Cehoslovacă. Invitația a fost acceptată.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă sinceră, tovărășească.
fDejun oferit de tovarășul 

Nicolae Ceausescu
9Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a oferit, miercuri, un dejun în cinstea tovarășilor Gustav Husâk, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, și Vasil Bilak, membru al Prezidiului, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.La dejun au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Paul'Niculescu-Mizil, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Ion Pățan, Vasile Vlad, Ion Florescu, Nicolae Ionescu.

Au participat, de asemenea, Miroslav Sulek, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.
în timpul dejunului,' tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husâk au rostit toasturi.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

In pagina a Vll-a

VIZITA TOVARĂȘILOR G. HUSÂK Șl V. BILAK LA FA- 
BRICA DE MAȘINI-UNELTE Șl AGREGATE Șl ÎN CARTIE

RELE TITAN Șl DRUMUL TABEREI

în seara zilei de 3 martie, tovarășii Gustav Husâk și Vasil Bilak au părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.La aeroportul Otopeni, oaspeții

Plecarea spre patrie

cehoslovaci au fost conduși de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Paul Niculescu-Mizil, Vasile Vlad, de activiști de partid.
Au fost de față Miroslav Sulek,

ambasadorul Republicii Socialiste; Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)



in
Dinamica producției unor principale ramuri 

ale industriei în anii 1966—1970

Un nou obiectiv industrial pe harta județului : Complexul de prelucrare a lemnului din Sebeș

industrie.

Investițiile în cincinalul 1966-1970: 
2 MILIARDE 945 MILIOANE LEI, 
cu 817 MILIOANE LEI mai mult decît 
în perioada 1961-1965. —
2 MILIARDE 111 MILIOANE LEI investite

OBIECTIVE NOI INDUSTRIA agricultura
— FABRICA DE PRODUSE REFRACTARE ALBA 

IULIA, cea mai mare și mai modernă unitate de acest 
fel din țară. în 1966 a intrat în funcțiune cu întreaga 
capacitate: 100 000 tone de produse refrac
tare pe an. în prezent lucrează cu 5 la sută peste 
capacitatea proiectată.

— ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE DIN BE- 
TON-AIUD, cu o capacitate anuală de 49 060 mc 
beton armat și 34 960 mc traverse din beton, 
pentru calea ferată.

— COMPLEXUL PENTRU EXPLOATAREA Șl PRE
LUCRAREA LEMNULUI CÎMPENI a intrat în funcțiune 
cu două unități:

© fabrica de mobilă;

© fabrica de cherestea rășinoase și foioase.

— FABRICA DE CHERESTEA FOIOASE DIN CADRUL 
COMPLEXULUI DE PRELUCRAREA LEMNULUI SEBEȘ.

- FABRICA DE PRODUSE LACTATE SEBEȘ.

— S-A ÎNFIINȚAT 0 SECȚIE DE ȘAMPANIE LA 
ALBA IULIA.

— În aceeași perioadă s-au realizat importante 
dezvoltări si creșteri ale capacităților de producție 
la: UZINA MECANICĂ CUGIR, ÎNTREPRINDEREA META
LURGICĂ AIUD, UZINA METALURGICĂ DE METALE 
NEFEROASE ZLATNA, UZINA DE PRODUSE SODICE 
OCNA MURES, COMPLEXUL DE PRELUCRARE A LEM
NULUI BLAJ, FABRICA DE CIORAPI Șl TRICOTAJE 
SEBEȘ, FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE „ARDELEANA" 
ALBA IULIA, FABRICA DE CONFECȚII DIN PIELE Șl 
MAROCrfNĂRIE „CĂPRIOARA" SEBEȘ, FABRICA DE 
HÎRTIE PETREȘTI ș.a.

— VALOAREA INVESTIȚIILOR ÎN INDUSTRIA L0-

CALA: 51798000 lei
în industria județului au fost introduse în fabri

cație 130 DE PRODUSE și SORTIMENTE NOI.

51,4 la sută
ÎNTREPRINDERILE JUDEȚULUI EX

PORTĂ ÎN PESTE 50 DE ȚĂRI : MAȘINI- 
UNELTE, MOBILĂ, PRODUSE ALE IN
DUSTRIEI UȘOARE, PRODUSE CHIMICE, 
MATERIAL LEMNOS, PRODUSE AGRO- 
ALIMENTARE, PRODUSE DE ARTIZANAT 

SPECIFICE JUDEȚULUI.

UZINA MECANICĂ CUGIR ȘI-A PRE
ZENTAT PRODUSELE LA PESTE 70 DE 
TÎRGURI Șl EXPOZIȚII INTERNAȚIO

NALE.

în perioada 1966-1970 producția 
globală industrială a județului

a crescut cu
Creșteri mai importante s-au reali

zat în :

© INDUSTRIA MATERIALELOR DE CON

STRUCȚII de peste 5 ori
© INDUSTRIA UȘOARĂ CU MAI MULT 

de 2 ori
• INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE 

MAȘINI - care deține ponderea în 
producția industrială a județului 

(35 la sută) - DE APROAPf 2 OH

• ia 538 milioane lei se ridică 
investițiile statului în agricultură și silvicultură

© Numărul mașinilor agricole a crescut: 

TRACTOARE de la 823 în 1965 la 1278 în 1970 

COMBINE PĂIOASE de la 306 la 683 
CULTIVATOARE de la 183 la 351 
SEMĂNĂTORI CEREALE de la 612 la 844

® Dacă în 1965 un tractor revenea la 196 ha 
teren arabil, iar o combină la 202 ha, în 1970 un 
tractor revine doar la M ha, iar o combină la 

89 »a.
© în 1970 s-au aplicat peste 23 000 tone 

îngrășăminte chimice, revenind la un hectar arabil 

215 kg, cu 56 kg mai mult decît în 1965.

Printre unitățile noi se numără :
— o stațiune pentru mecanizarea agriculturii (BLAJ)
— două complexe zootehnice (BLANDIANA, LUNCA 

MUREȘ)

Fabrica de produse refractare din Alba lulia
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PENTRU BUNĂSTAREA OAMENILOR MUNCII

Construcții comerciale și edilitare la Cugir

LUCRĂRI GOSPODĂREȘTLEDÎLJTARE
• în cincinalul 1966-1970 s-au con
struit 4477 apartamente în ora

șele și centrele muncitorești ale județu
lui.
® Din fondurile proprii ale populației 
s-au construit 5163 locuințe.

® Au fost electrificate încă 150 
sate

® Au fost efectuate, de asemenea, lu
crări de modernizare a drumurilor, de 
extindere a rețelelor de canalizare și apă 
potabilă.

DESFACERII
BAIA DEARIES

CULTURA

Sute de milioane lei au fost

investite în domeniul se

cial-cuitural în perioada

1966-1970
o Au fost date în folosință, printre

alteie :

— Muzeul Unirii la Alba lulia și un 

muzeu etnografic la Rimetea
— o tipografie
— 16 cămine culturale
— un cinematograf cu 500 locuri la 

Alba lulia
— un club al tineretului la Blaj
— o policlinică la Alba lulia
— 3 dispensare medicale

® Numărul abonamentelor radio a

fost de

31 242 40 461

în 1965 în 1970
© Numărul abonamentelor la tele

viziune a crescut de peste 5 0|t

3 436

în 1965
18109
în 1970

iNVĂȚĂMlNT

numărul

lor cuprinși în învățămîntul de cultură

generală, licee, licee industriale, agri

cole, pedagogice, învățămîntul profe

sional, tehnic, de maiștri și de specia-

lizare postliceală ridieîndu-se Ia

80990

o S-au înființat:

3

- 2

- 1

1

licee industriale

licee agricole

liceu pedagogic

liceu economic

® Au fost date în folosință :

— 42 școli cu 303 săli de clasă

— 3 săli de gimnastică la școli din

Cugir, Sebeș, Abrud și o sală de

sport pentru atletism la Ciumbrud.

— Un internat cu 208 locuri la Alba 

lulia.

• VALOAREA TUTU
ROR MĂRFURILOR VÎN- 
DUTE, ÎN PERIOADA 
1966-1970, SE RIDICĂ 
LA

7 743 642 000
LEI

COMPARATIV CU 
1965, SE ÎNREGISTREA
ZĂ URMĂTOARELE 
CREȘTERI :

PRODUSE ALIMEN

PRODUSE INDUS

8%
- ALIMENTAȚIA PU- 

BUCA - 168%
DINAMICA CREȘTERII 

DESFACERILOR LA PRO
DUSELE DE FOLOSINȚĂ 
ÎNDELUNGATĂ, ÎN BU
CĂȚI Șl PROCENTE :

- TELEVIZOARE de la 

21861a 3 050 “
166%

- APARATE DE RADIO de

la 3 720 la § JgQ 
-154%

- FRIGIDERE de la 1 174

,a 1 350 “ 115%
- MAȘINI DE SPĂLAT 

RUFE de la 1 704 la

2 750 -161%

TRIALE

- MAȘINI DE CUSUT de 

la 674 la 1 400
- 207%

® PRINTRE CELE 101 
NOI UNITĂȚI COMERCIA
LE DESCHISE ÎN ACEAS
TĂ PERIOADĂ SE NU
MĂRĂ 12 COMPLEXE CO
MERCIALE SI 6 COM
PLEXE DE DESERVIRE A 
POPULAȚIEI.

7LATHA

UZINA HETALURGIGA PE 
UETALE NEFEROASE.

ĂD1 SfGTIA DE
Jg-| ȘAflPANlE

CUGIR

Wâ

INDUSTRIE 
LOCALA’

OBIECTIVE 
CULTURALE
BLOCURI PE 
LOCUINȚE

SOCIAL

DINAMICA SALARIAȚILOR
Numărul total
al salariaților:

® în 1970 numărul'specialiștilor 
față de 1965.

Specialiști cu

Noi locuințe în Alba luna

74 893 91467
în 1970în 1965

din industrie a crescut în medie cu 44%

studii 506 734

în 1965 în 1970superioare
___________ Specialiști cu studii medii: 

1186 1705

în 1965 în 1970
• Numărul medicilor a crescut de la 343 în 

1965 la 493 în 1970, iar al personalului me

diu sanitar, de la 1 041 în 1965, la 1522 în 

1970.
® în anii cincinalului, numărul specialiști

lor din agricultură S-A DUBLAT ; în prezent, pe 
ogoarele județului lucrează 320 de specialiști, 
dintre care 147 în cooperativele agricole de pro
ducție.

© Cu 816 a crescut numărul cadrelor didac
tice, în județ lucrînd 4220 de slujitori ai 

școlii.
-.......................................................................... , ,..... ......................t....... .
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investițiile: 6 MILIARDE 448 MILIOANE LEI 
din care 42 ia sută au fost alocate industriei

\

^NDUSTfttfa%
OBIECTIVE N03

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ GLOBALĂ A CRESCUT, ÎN 1970, CU 01 8 LA 
SUTĂ FAȚĂ DE 1965. ’

Peste 72 ia sută din sporul producției globale industriale a fost reali

zat pe seama creșterii productivității muncii.

O La COMBINATUL DE CELULOZĂ Șl HÎR- 
TIE : fabrica de hîrti®, fabrica de celuloză, 
fabrica de cartoane (etapa a 15-a), secția 
electroliză (etapa a li-a), centrala termică 
electrică (etapa a il-a).

© La COMBINATUL DE FIBRE ARTIFI

CIALE : fabrica de celofibră, fabrica de re

țele cord, fabrica de sulfura de carbon, fa

brica de celofan, instalația carboxilmetil- 

celuloză.

• FABRICA DE PRODUSE LACTATE Șl FA

BRICA DE BISCUIȚI Șl NAPOLITANE.

ÎN CONSTRUCȚIE

TERMOCENTRALA BRĂILA-CHIȘCANI — 

una dintre cele mai mari din țară — cu o 

capacitate proiectată de 1950 MW, 

FABRICA DE EXCAVATOARE HIDRAULICE (la 

uzina „Progresul"), prima de acest gen din 

țară, TURNĂTORIA DE OȚEL.

Dezvoltarea ȘANTIERULUI NAVAL, pen

tru realizarea unor nave de mare tonaj.

EXPORTUL PRODUSELOR INDUSTRIALE
în 32 de țări — excavatoare șl 

rulouri compresoare.

în 18 țări — celuloză, cartoane 

și hîrtie, PALZ mobilă^ lăzi-ambalaje.

în 15 țări — celofibră și rețele 

cord, diferite modele de confecții.

în 4 țoH — nave de capacități di
ferite.

MECANIZARE

în 1970 existau 4040 
față de 3 248 cît erau în 19(55 ; 

semănători mecanice, 1399

tractoare,

1810
combine

pentru păioase și alte mașini agricole.

CHIMIZARE
Față de 1965, cantitatea de îngrășăminte 

chimice la un hectar a crescut, în 1970, de 
peste 2,3 ori: de la 94 kg la ha, la 

225 ^9 ,a

IRIGAȚII
Suprafața irigată a crescut de la 29 040 

ha, în 1965, la 51740 ha în 1970. 

PRODUCȚIA AGRICOLĂ
A CRESCUT

La porumb, de la 3 170 kg în medie la

TOTALUL INVESTIȚIILOR — 2 MILIARDE 651 MILIOANE LEI 
aproape de 2 ori mai mult decît în cei cinci ani precedent!.

344,6 MILIOANE LEI AU FOST ALOCATE din fondurile proprii ale 

cooperativelor agricole de producție.
Importante fonduri s-au investit în lucrările din Insula Mare a Brăilei, cea 

mai mare suprafață îndiguită a țării (72 000 ha).

hectar în 1965, la 4069 kg în 1970. 

în Insula Mare a Brăilei s-a obținut, în 

1970, cea mai mare producție de porumb 

din județ: 5998 kg în medie la hec

tar.

La sfecla de zahăr, de la 19 170 kg la 

hectar în 1965, la 30000 kg >° 
hectar în 1970.

ZOOTEHNIA
Efectivele de animale au crescut în 1970, 

față de 1965, cu : 9 155 vaci și juninci; 
135 245 porcine ; 441 486 păsări.

CONSTRUCȚII
AGROZOOTEHNICE

© 2 fabrici de nutrețuri concentrate la 
Brăila și Urleasca

• grajduri și saivane pentru 6 000 capete 

animale
© pătule pentru 15 500 tone porumb
© stația de uscat furaje verzi Baldovinești 
® stația de sortat ouă I.A.S. Avicola
© complex de creștere a porcilor la Brăila 
© complex intercooperatist de îngrășare a 

mieilor la Tichilești
O complexe de sere la Surdiîa-Găiseanca, 

Chițcani și la I.A.S. Dunărea.

Sil

Complexul de creștere a porcilor din Brăila

> y *»■

<;«s
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AMPLA DEZVOLTARE SOCIAL-CULTURALĂ

Locuinfe moderne, confortabile în Brăila

LOCUINȚE sl/vlr/in-
® Numărul mediu scriptic al salariaților a crescut, în anii cin- ' 

cinalului cu 11472 din care în industrie cu 4595
© în 1970, la fiecare o mie de locuitori reveneau 266 

salariați.

NUMĂRUL DE SPECIALIȘTI ÎN AGRICULTURA județului 

s-a mărit de la 355 în 1965 la 660 în 1970, din care 

293 lucrează în cooperativele agricole de producție. 

® Fondul total de salarii a crescut cu circa 37 ,a sută, 

o Cu 146 milioane lei s-a mărit fondul de pensii.

® S-au construit din fonduri si credite alocate de stat 

5 438 apartamente, de peste 2 or* ma> multe decît în 

cei cinci ani precedenți. Au apărut și s-au dezvoltat cartierele 
Hipodrom, Marna, Obor și Vizir I.

© La orașe, din fondurile populației s-au construit 

1375 case noi.

© în satele județului au fost construite 5 760 
case noi.

• Pînă la sfîrșitul anului 1970 au fost electrificate 

127 sate, față de cele 83 existente în 1965. De lumina 

electrică beneficiază 30 497 gospodării sătești.
■■■.......- ■- •' • ' ........... ..................................................

0 bună parte din volumul investițiilor acordate ocrotirii 
sănătății s-a concretizat în : 7 dispensare, un spital amenajat 
în orașul Făurei, un sanatoriu T.B.C. în comuna Bărăganul, o 
creșă în municipiul Brăila. Se află în construcție o nouă poli
clinică tip II în municipiul Brăila.

• Numărul paturilor în spitale a crescut de la 1 687 în 

1965 la 2047 în 1970.

• Numărul cadrelor medico-sanitare s-a mărit în 

cincinal cu 431 ajungînd la 3 222 salariați. Numărul me

dicilor a crescut de la 316 în 1965 la 413 *n 1970' d’n 
care 94 la sate.

A A 7~/

CULTURĂ

® Unul din 4~ 5 locuitori ai 

județului învață în școli de cultură 

generală, profesionale, speciale și 

licee. în școlile de cultură generală, 

profesionale, speciale și licee de 

specialitate sînt cuprinși

75 000 e|evi-
© Au luat ființă 4 licee SP®" 

cialitate cu 2200 de elevi și 

s-au construit 3 școli de cultură 

generală.

© Numărul cadrelor didactice a 

ajuns, în anul 1970,1a 2 856, 
printre care 2 312 în școlile de cultu
ră generală, 248 în școli profesiona
le, 126 în licee de specialitate și în 

învățămîntul postliceal.

© în căminele culturale sătești 

și în cele 2 case cultură au 

fost instalate 97 aparate de pro

iecție cinematografică.

© Numărul bibliotecilor a cres

cut la 309, cu un ,ond de 
133 204 volume.

© în cincinalul trecut, numărul 

spectatorilor In teatru și cinema a 

fost de circr 20 000 000 •cîî 
populația întregii țări.

Romanu

Industria 
, constructoare«|g cjfe» mașini 
-fo ÎL Fabrici de 
«Saga» Conserve 

flj* Șantiere 
Htggl ' nava/e 

industria 
k_7 chimică

Jhduslria 
alimentară

bazine 
legumicole

Cu/turi de 
porumb

Cu/turi de 
cereale

Crescătorii 
piscicole

DE MĂRFURI

=Of)0P

liugureanu

însuratei

Y^ Slăncuta

bărăganul ® 
_ victoria

THei• J
Industria 

lemnului

Complexe de
vihipicare

Complexa 
bovine

Complexe 
porcine

© Volumul total al mărfurilor 
desfăcute către populație prin 
comerțul de stat a crescut în 

1970 cu 129,8 la sută față 

de 1965

© în perioada 1966-1970 au 
fost vîndute populației județului:

- 14477 frigidere

- 24055 aparate de radio

- 24788 televizoare

- 7822 mașini de spălat

- 6100 mașini de aragaz

® S-au construit și amenajat 

506 unități comerciale.

Gospodărie 
țcomunâîă*

Brăila • Casa de cultură

în perioada 1966-1970, gos
podăria comunală și locativă a 
județului a beneficiat de un vo
lum de investiții în valoare de 

356 milioane lei. Lungimea re

țelei de canalizare a ajuns la 

115 km în 1970. Lungimea 

rețelei de distribuire a apei s-a 
mărit de la 190 km în 1965 la 

219 km în 1970. Tot în acest 

cincinal au început lucrările con
ductei de aducțiune a apei pota
bile, prin racordarea la conducta 
Suraia — Galați. Au fost moderni
zate un mare număr de străzi, 

pe o lungime de peste 25 km.
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î ND E Z B A TERE PUBLICA:

HOLUL Șl A TRIBUȚIILE SINDKA TELOR 
în etapa atiualâ a construcției socialiste

îndrumarea nu înseamnă

substituireEste Intru totul întemeiată observația secretarului general al partidului că scăderea prestigiului sindicatelor, a autorității lor se datorește, uneori, și modului defectuos în care acestea au fost îndrumate de organizațiile de partid, în primul rînd, s-a petrecut, in multe locuri, o substituire de atribuții, in sensul că organele și organizațiile de partid au preluat, pur și simplu, treburi ale sindicatelor. De exemplu, anul acesta, de organizarea adunărilor generale ale salariaților s-a o- cupat direct biroul comitetului județean de partid, de la repartizarea cadrelor de conducere care aveau să participe la aceste adunări și pînă la a indica organizațiilor de partid să se îngrijească direct de întreaga lor desfășurare. Ca urmare, sindicatele au trecut pe plan secund și asta se vede chiar din participarea unui număr mic de., reprezentanți ai organelor sindicale la adunări.Substituirea, preluarea de către organizațiile de partid a unor sarcini .specifice sindicatelor a favorizat a- pariția la unii activiști sindicali a delăsării, a sentimentului că, și fără ei, problemele se rezolvă, că au grijă comitetul de partid sau organizația de bază să ia măsurile la timp. La T.A.S. Focșani, spre exemplu, unitate altminteri cu bune rezultate, se manifestă neajunsuri mai ales în campaniile de recoltare. întrucît. nu s-au creat condiții corespunzătoare de ,viață salariaților. De faptul acesta. însă, sindicatul de aici nu s-a sesizat., aș- t.eptînd intervenția)■ partid. Cum nici acesta suri, a fost nevoie să

se
ca, sau

comitetului de n-a luat mă- intervină bi

roul județean de partid pentru a înlătura respectivele neajunsuri.Tendințele de substituire și tutelare au făcut ca unele comitete sindicale să sc învețe să nu acționeze din proprie inițiativă, ci să aștepte eventual, comitetele de partidconducerile administrative să se o- ictipe mai întîi de o problemă sau alta și acestea să le „antreneze" in muncă. Practica aceasta a „așteptării de a fi antrenat" a cauzat destule neajunsuri, de pildă, la Complexul de prelucrare a lemnului Gugești. Vreme îndelungată aici munca s-a desfășurat neritmic, utilajele au fost folosite în mod neglijent, propunerile salariaților erau „uitate" prin diverse sertare. Comitetul sindical cunoștea, desigur, aceste defecțiuni, însă ‘ aștepta să intervină „altcineva". Așa se face că salariații au incetat să-și mai spună păsul la sindicat, ocoiindu-1. Abia cînd au avut loc alegerile în organizațiile de partid s-a spus lucrurilor pe nume și. ca urmare, s-a declanșat o acțiune largă, condusă de biroul comitetului județean de partid, pentru redresarea activității acestei întreprinderi.Trăgînd învățăminte din cuvîntarea secretarului general al partidului Ia recenta plenară a C.C al P.C.R.. Comitetul județean de partid Vrancea este hotărî t să acționeze cu perseverență pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale sindicatelor, în scopul creșterii aportului înfăptuirea politicii partidului.
Vasila MOISE
secretar al Comitetului 
judefean Vrancea al P.C.R.

ai muncii, un control calificat și eficient.Corespuifde realmente activitatea echipelor de control scopului pentru care au fost create ? Din cele ce constatăm, urmărind rezultatele lor, reiese că unele din echipele, de control obștesc au o activitate evident pozitivă, altele însă au doar o activitate sporadică. Sînt unități merciale late in niciodată, nea. Adeseori în mișcare numai după ce organele locale de stat le solicită să verifice sesizările unor cetățeni că în cutare sau cutare unitate comercială sau sanitară se încalcă regulile de comerț sau de igienă. Perfecționarea muncii acestor colective este, după opinia mea, legată de îmbunătățirea activității sindicatelor. Sînt de părere că in viitor va trebui să se asigure o legătură mai strînsă între consiliile sindicale și echipele de ștesc din întreprinderi.în viitoarea legislație

care n-au fost decursul. anului deși nevoia o echipele se
co- contro- trecut impu- pun

control ob-a activității

sindicale ar trebui să se prevadă și criteriile de selecționare a membrilor echipelor de control. Nu întotdeauna echipele sînt formate din oameni calificați, cu prestigiu. Ar trebui să se Stipuleze că alegerea membrilor echipelor de control obștesc este un atribut al adunărilor generale ale organizațiilor sindicale din întreprinderi. Membrii echipelor de control să raporteze periodic in fața adunărilor sindicale despre activitatea lor. Tot adunarea generală să desărcineze pe membrii echipelor care nu-și îndeplinesc obligațiile ce li s-au încredințat.După părerea mea, este necesar ca echipele de control să-și lărgească atribuțiile în toate sferele de deservire a populației, precum și în întreprinderile producătoare de bunuri de larg consum.
Arpad CZIKO 
vicepreședinte 
al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Covasna

Angajare fermă in rezolvarea
problemelor majore ale producțieicincinalului recent înde sîrmă și produse din s-a angajat, de la îndrum de muncă rodni- bune rezultate se con- in obținerea, la numai

la lor

întărirea și lărgirea atribuțiilor 
echipelor de control obștescDupă părerea mea, în dezbaterile prilejuite de noua legiferare a activității sindicale ar trebui analizate în profunzime și atribuțiile controlului obștesc. Cred că ar fi necesar să se precizeze mai bine și să se

stipuleze cu claritate ce au de făcut echipele de control obștesc, ce prerogative le revin, care sint modalitățile lor de lucru pentru a exercita, im numele maselor largi de oameni

A DOUA ZI LA „CERBUL DE AUR"

Se confirmă o
în cea de-a doua zi a concursului am avut prilejul să ne convingem de exactitatea afirmației din ziua precedentă, privind caracterul strîns al competiției, calitățile vocale și interpretative ale multor concurenți.Neîndoios, evoluția tinerilor cîntă- reți de ieri seară ne-a convins o dată mai mult de seriozitatea competiției. Britt Vendelbo (Danemarca), preocupată de ritm și accesibilitate, a conturat „Micul lustragiu" al lui Chaplin cu inflexiuni elegante de jazz, deconectant, cu un aer de prospețime. Am mai ascultat un „Can- ciones" datorat Lenitei Gentil (Portugalia), „Ionel, Ionelule", de Claude Romano, subliniindu-se mai mult umorul în interpretarea lui Nicole Jacquemin (Belgia). Prima concurentă română, Cătălina Marinescu, a construit. în fiecare din cele două melodii, gradații, momente de meditație, contraste, într-un dozaj echilibrat, punîndu-și in evidență calitățile glasului, capacitatea de a e- moționa. Au (Luxemburg). Eric (Austria) am menționa ____compoziției sale „La plimbare". Frc- derique Vali (Franța), căutîrid rn ritm alert pentru „Spune-mi ce crezi", și Helena Vondrackova (Cehoslovacia). o apariție delicată, dar cu mult temperament în „Of, inimioară !“, au încheiat cea de-a doua zi a competiției.

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA BRAȘOV, 
SMARANDA OȚEANU

urmat jovialii Fausti — „Cînt un cîntec" și ; la acesta din urmă culorile optimiste ale

Cînd am întrebat-o pe tînăra interpretă din Iugoslavia LOLA IO- VANOVICI încotro crede că se îndreaptă muzica ușoară ne-a răspuns stînjenită că nu știe : „E greu de spus, pronosticurile nu sînt importante. Trebuie oricum să fie înțeleasă, să fie plăcută, să o asculți și să vrei să o mai asculți"... Ea a prezentat un repertoriu melodios, ritmat, fără nimic extravagant, fără nimic țipător, de „ultimă oră". „Majorca" a adus ritmurile spaniole așa cum sint ele, fără a le exagera, cum o fac necunoscătorii, neinițiații. „Steluțele" au fost descrise cu candoare.Ca și în prima seară, cuvîntul cel din urmă a aparținut unei mari vedete. CHARLES TRENET are o tinerețe spirituală pe care o descoperi mereu : cînd îl asculți vorbind, cînd îl urmărești la repetiție, la concert. Gîndește că poezia foarte, bună, cum este cea a lui Aragon, nu are nevoie de muzică. A scris versuri și a fost publicat în celebra colecție „Poeții timpului nostru"; crede în versurile sale dar nu și le închipuie fără mu-

tradiție
zică. Este împotriva cintecului comercial. înconjurul lumii l-a făcut cu cîntece simple, pentru toată lumea. Ține ■ la reacția publicului ca la un judecător suprem, singurul în drept să-i nege sau să-i laude fapta. Melodiile sale sînt atît de ușor memorabile incit nu le poți despărți de imaginea versurilor, de degajarea solistului. Aseară a prezentat cîțeva piese în primă audiție mondială. „Balul nopții", spre exemplu. Cînte- cele sale — imagini cochete, rondeluri elegante, cu aer adolescentin, rondeluri pastelate.Cind se pronunță acele cuvinte mari „poezia muzicii", „eintecul poetic", alăturat de șansonete, cînd se amintește de mari interpreți, Trenet își are întotdeauna locul bine meritat, ca unul dintre marii protagoniști. Ieri, la repetiție — la a cita repetiție în cariera unui celebru cîntăreț ? — pianistul uitase două intervenții scurte ce completau fraza muzicală. A reluat, a studiat, iar a reluat... Șansonetele lui Trenet, poeme de tandrețe și gingășie, șansonete vechi și noi, le-am ascultat aseară cu uimirea celui ce descoperă inegalabila frumusețe a intîmplăriior .cotidiene, a firescului vieții.Concertul de ieri ne îndreptățește afirmația că prin actuala ediție a „Cerbului de aur" se confirmă o tradiție, o frumoasă tradiție, privind calitatea, prestigiul invitaților.

Despre izvoarele originalității

Cercetarea fenomenelor care aparțin sau pot fi înglobate vieții spirituale duce la rezultate foarte captivante. în orașele mici — exemplul meu este invariabil orașul Sfîntu- Gheorghe — nu există filiale ale Academiei, institute de cercetare, nici măcar facultăți ale învățămîntului superior. Lucrul a- cesta trebuie să-1 găsim — și din punctul de vedere al perspectivei — cu totul firesc întrucît ar fi nefirească risipirea unor asemenea instituții în toate colțurile țării. în schimb e- xistă școli teoretice și profesionale (la Sfîntu-Gheorghe, numai, funcționează două licee teoretice și peste o jumătate de duzină de școli profesionale). Si, aidoma marilor orașe, are teatru permanent (care numai în, anul trecut a prezentat douăsprezece premiere cu nu mai puțin de 384 spectacole în oraș, la țară și în țară), un muzeu în care lucrează un valoros mănunchi de specialiști, are o. bogată arhivă (acum cîțiva ani a fost descoperit aici jurnalul datind din secolul trecut al unui scriitor clasic maghiar. Kemeny Zșigmond). Are, de asemenea, o casă de cultură care desfășoară o rodnică activitate și care își va găsi un nou și modern lăcaș în Palatul cultural aflat în construcție. Și există în oraș mai multe orchestre, printre care și una semisimfonieă, o duzină de formații de dans și de teatru, apar două cotidiene. Să privim prin prisma statisticii : în ultimii doi ani au apărut treisprezece volume semnate de unsprezece autori Ideali, versuri, proză și teatru (în prezent se află sub tipar de două ori mai multe lucrări !) ; au fost prezentate patru piese de teatru semnate de trei dramaturgi din localitate ; scriitorii care trăiesc aici au editat pînă acum două antologii si în curs de apariție o a treia, dedicată semicentenarului Partidului Comunist Român. Nu continui înșiruirea datelor pentru că ar unilateraliza imaginea pe care doresc s-o creez. Amintesc doar că în ultimii doi-trei ani, în presa literară și cotidiană maghiară din țara noastră s-a discutat poate mai mult despre viața spirituală a orașului Sfîntu-Gheorghe — despre efectul ei direct cît și despre în- rîurirea ei indirectă — decît despre cea a oricărui alt oraș de aceeași talie. Privind tabloul de ansamblu rezultat dintr-o sumară trecere în revistă, cineva ar putea spune că în țara noastră nici nu mai există „provincie'1. O asemenea afirmație ar fi o exagerare ! Nu există provincie în sensul de odinioară al cuvîntului. Provincia ca o categorie sociografică a căpătat un conținut nou, mai realist și mai demn, paralel cu schimbările, de amploare intervenite în viața întregii țări. Ce face totuși ca provincia în continuă dezvoltare să rămînă „provincie" ? Printre altele faptul că spiritualității de aici îi este caracteristică și azi o anume întîrziere în ce privește receptarea și asimilarea noutăților din domeniul spiritual, deși radioul, televiziunea, filmul au micșorat sensibil globul pâ- mîntesc și au dilatat în fața tuturor universul. Gîndirea, gustul public insă se schimbă mult mai încet decît peisajul revoluționat de industrie. Bunăoară, în orașul meu. uneori sînt greu receptate anumite manifestări ale artei moderne, alteori nu este pe deplin înțeleasă importanța activității organizat coordonată a artiștilor plastici, deși, în atelierele de creație in

dividuale se obțin rezultate frumoase de la grafică și ceramică sau me- talo-plastică pînă la arta ornamentală monumentală, sau la afișe și covoare. Toate genurile își au maeștrii lor care promit, dar deocamdată lipsesc ateliere de creație corespunzătoare (se pare că se vor construi în viitorul apropiat) și sălile de expoziții, după cum nu este rezolvată valorificarea rațională — în primul rînd pe plan local — a creațiilor.Toate aceste probleme — la care am putea adăuga și altele — pot fi rezolvate, respectiv sînt pe cale de a fi rezolvate prin grija atentă a .forurilor județene. Dar chestiunea are și un alt aspect. Fiindcă așa cum nonprovincia nu determină cu necesitate o gîndire „neprovincială", traiul in provincie nu înseamnă automat si prin excelență „provincialism" în gîndire, o concepție de viață anchilozată, îngustă, strict utilitaristă. Orizontul de vederi al omului nu este determinat de situația sa pur geografică, ci de calitatea gîndirii sale, de caracterul contemporan al acestei gîndiri. Pentru corecta apreciere a fenomenelor lumii, scrutarea, ba chiar conceperea viitorului, orașul Sfîntu-Gheorghe poate constitui o fereastră asemănătoare cu Bucureștiul, Parisul sau Roma. Dar numai dacă omul privește lucrurile, fenomenele— cele pe care realitatea socială a prezentului i le furnizează — cu o receptivitate a epocii și a situației fundamentată solid, adică științific, profund materialist-dialectic. Și numai dacă ideologia sa — care într-adevăr nu ține de poziție geografică — îi dă posibilitatea să dea răspunsuri corecte la „semnalele" istorice și la cele imediate ; dacă știe să utilizeze astfel experiențele trecutului, ca ele Să .<•• integreze armonios și fără fisuri in concepția sa despre lume, și esta capabil să recepționeze și să asimileze critic „mesajele" ce sosesc din lumea largă. Gîndirea care recepționează orice „mesaj", dar care nu poate să-1 dezvolte rapid și e incapabilă să-1 utilizeze modelîndu-1 și asimilîndu-1, este un simptom sigur al poticnirii, al anchilozării, în ultimă instanță, al provincialismului, după cum același simptom indubitabil al provincialismului este și atitudinea de admirație necritică, de holbeală în fața „lumii". Convingerea mea este că putem fi buni cetățeni ai bătrinulul continent — cu trecutul, prezentul și viitorul său cu tot— numai dacă sîntem în primul rînd buni patrioți : trebuie să folosim tot ce ne oferă lumea în materie de spiritualitate, dar să coacem aceste roade sub razele soarelui nostru, al patriei noastre comune, România socialistă, al sarcinilor, grijilor și răspunderilor noastre angajate. Tocmai in aceste condiții, dacă acceptăm că ..nonprovinciaiismul" înseamnă devotament și fidelitate față de țara în care trăiești, înțelegerea faptului că dezvoltarea culturii, munca creatoare din toate domeniile sînt constituite dintr-un șir strîns de sarcini și răspunderi ale tuturor cetățenilor față de țară, răspunderea și devotamentul principial față de naționalitatea din care faci parte, încetează de a mai fi o „închistare". Opera de întărire a societății noastre socialiste are rădăcinile înfipte în trecut și petalele sensibile la lumină înălțate spre viitor. Ceea ce înseamnă că factorul lichidării provincialismului, dacă mai dăinuie, este societatea socialistă în continuă dezvoltare, este omul care se auto- modelează. Și în această ultimă direcție avem încă destule de făcut.

Creație a cheiat, Uzina sîrmă Buzău ceput, pe un că, ale cărei cretizează și trei ani de la înființare, a steagului de întreprindere fruntașă pe ramură. Evident, ca întreprindere nouă, ne-ain confruntat și ne confruntăm cu probleme privind calificarea și formarea muncitorului industrial modern, sub multiple aspecte. Este un obiec-. tiv Ia. a cărui înfăptuire socot că trebuie să participe în mai mare măsură, între altele, comitetul sindical, grupele sindicale, considerînd că una dintre datoriile lor esențiale este să se ocupe îndeaproape de procesul de producție. Această participare a lor la rezolvarea problemelor producției — care ar trebui să capete un caracter distinct, specific, adică să nu dubleze acțiuni întreprinse de alte organisme — poate avea un fertil teren de afirmare în îndrumarea, controlul și creșterea eficienței pregătirii profesionale a colectivului.Cu alte cuvinte, ca reprezentante ale masei de salariați, sindicatele trebuie șă vădească un interes major față de capacitatea oamenilor' de a jmîiiui aceste mijloace, de a ie iit‘ili-'! za cit mai bine, spre a obține O producție sporită, <lc bună calitate și cu cheltuieli'reduse, ceea ce se răsfrin- ge asupra ridicării nivelului de trai al tuturor. în prezent, la noi in uzină. sindicatul se ocupă doar de urmărirea modului cum unii muncitori își îmbunătățesc calificarea. Este absolut insuficient și nu în măsură să combată unele fenomene negative, cura sint abandonarea de către o serie de muncitori a cursurilor școlii profesionale serale, absentarea de la cursurile de ridicare a calificării etc.în aceeași ordine de idei, sînt de părere că sindicatele trebuie să cultive, in mai mare măsură, în rin- durile oamenilor muncii, sentimentul că în mod real sînt proprietari ai mijloacelor de producție că, de aici derivă răspunderi majore pentru fiecare. De pildă, răspunderea de a nu

tolera abaterile, de a fi exigent cu tine și cu cei din jur, de a nu aștepta ca neajunsurile să fie eliminate exclusiv prin măsuri administrative.Pe bună dreptate, secretarul general al partidului a relevat că, în desfășurarea producției, sindicatelor de revin sarcini majore. înfăptuirea lor presupune ca sindicatele să se angajeze direct în procesul de perfecționare a activității economice, să-și consacre forțele realizării obiectivelor de primă importanță în viața colectivului. Cred, de aceea, că noua lege a sindicatelor, statutul ce se va adopta vor trebui să scoată pregnant în evidență îndatoririle ce revin comitetelor sindicale . din întreprinderi ca factori de mare importanță în desfășurarea în bune condiții a activității, în îndeplinirea, la un înalt nivel, a sarcinilor de producție.
Leonida CAZACU
directorul Uzinei de sîrmă 
și produse din sîrmă Buzău

TRADIȚIILE MUZICII UȘOARE, CULTIVAREA LOR ÎN CREAȚIA CONTEMPORANA — iată tema anchetei noastre la care participă membri ai juriului Festivalului „Cerbul de, aur", invitați de onoare, concurenți, vedete. Fără îndoială, fiecare epocă are muzica sa, reflectînd specificul, spiritul și coordonatele momentului pe care îl reprezintă. Dar noile cîntece „se construiesc" pe un sol fertil, cultivat, întreținut, care știe să rodească, să selecteze, care se adaugă unei tradiții.WALTER SCHEMING, impresarul Casei de discuri ..Ariola" din Austria, fiind de aco>'d cu această idee, a- firmă : „Muzica își păstrează substanța, rămînînd să-i fie găsit vest- mintul nou, să fie îmbogățită, să devină mai rafinată. Referitor la muzica ușoară românească, aș observa că sc simte folclorul ; nu citatul brut, ci suflul lui. Iată o bună tradiție țâre înseamnă, cred, o clieie a succesului pentru viitor.în. ceea ce privește muzica ușoară austriacă, situația este oarecum dife-

ritâ. pentru că muzica populară — lăndlerul, de exemplu — nu poate fi asimilată muzicii ușoare. Față de creația unui Leliar, Johann Strauss, muzica ușoară de astăzi este cu totul altceva. Cred, însă, că ceea ce a fost
anchetă internațională 
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mejp-$ este ca a revo- Pentru

REPARTITIE TIP 
TACHETovarășa Margareta Peltz, conform ordinului de repartiție nr. 5 598, a primit ' apartamentul 51 din Blocul P-6 din strada Coștilei nr. 15 București.— Tovarășa sînteți bună de licitări !— Mulțumesc.— Atît ați spuneți ?— Nu. Cînd am luat a- partamentul în primire am
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o hîrtie prin care mă oblig să plătesc chiria de la recepției blocului.— Și blocul cînd a recepționat ?— Cu 9 luni înainte mă muta eu. După sistem o lucra inspectorul Tache care a eliberat repartiția ?— Ziceți bogdaproste, ați scăpat ușor. Dacă vă dădea un- apartament într-un bloc care a fost recepționat a- cum vreo 90 de ani...
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PROGRAMUL I

10,00 — 11,30 Emisiuni-lecții pentru lu
crătorii din agricultură.

18,00 Deschiderea emisiunii. Emisiune 
în limba maghiară.
Poșta Ex-Terra.
Românțe și muzică populară în 
interpretarea tenorului Constan
tin Dumitrescu.
ROMANIA ’71. AZI — JUDEȚUL 
VILCEA.
Publicitate.
1001 de seri — 
cel mici.
Telejurnalul de 

20,00 CONCURSUL ȘI
INTERNATIONAL

Brașov

18,30
18.40

18,50

19,15
19,20

19,30

;t

ăl, 10

21,30

emisiune pentru

FESTIVALUL 
„CERBUL DE 

AUR" Brașov — România 
o Concurs : Kikî Dee — Anglia, 
Zsuzsa Koncz — Ungaria, Maria

------------ î
DWkiț ,1I<ind’-LIJf9 ațăiî -itșFi

V
Valejo — Portugalia, -----
ROtek — Irlanda, Chris Eklund 
Austria, Ruxandra Glilâță 
România, Jan Hyland — Norve
gia,. Lee Lavei — Finlanda, 
Saska Petkovska — Bulgaria.
Drumurile — Reportaj de Horia 
Vaslloni.
Partea a Il-a a Concursului și 
festivalului internațional „Cerbul 
de aur". Recital Enrico Macias.

22,35 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii programu-

lui I.

PROGRAMUL 11

20,00

20,45

21.05
21,15
22,05

Revista operetei (II). Pagini în
drăgite din operete într-un spec
tacol realizat de televiziunea din 
R. G. Germană.
Din lumea științei — emisiune 
caleidoscop.
Buletin de știri a Sport.
Film de aventuri : „Destry". 
închiderea emisiunii programu
lui II.

bun nu trebuie uitat el, firesc, continuat".Muzica este influențată de viața oamenilor, de felul lor de a gindi, de a-și construi obișnuitul cotidian. DERECK JOHN TILLEY (Țara Galilor) afirma în acest spirit că „Oamenii, la rîndul lor, sînt o muzică. Aș spune, mai mult, că un cîntăreț trebuie să fie ca un instrument care știe să se metamorfozeze la fiecare interpretare, ca pictura care de fiecare dată uzează do alte riuaiițe, ‘alte culori". :'\Mun-!" a ' com’pletat THERfc$E STEINMETZ (Olanda), cred că in muzica ușoară există mai modul de a compune, de a interpreta. Felul Iui Barriăre iutiide a scrie și de a reda, vizind folclorul, de exemplu, m-a incintat întotdeau- na. Poate fi un punct de reper sigur pentru orice școală de muzică ușoară. Pină acum, Ia noi, s-a cîntat în engleză. Acum, căutăm să impunem eintecul olandez, al nostru, in care ne recunoaștem".Impresia recitalului lui Barriere • a fost intr-atît de puternică, incit tinerii concurenți, muzicienii invitați discutau a doua zi de dimineață cu pasiune meridională, indiferent de locul de unde provepeau, despre viabilitatea stilului „Barriere", des- ' pre talentul cu care enunță simplu teme majore, comentează fapte o- bișnuite, cu importanță.KLUNTER LOTHAR (conducăto-

. ' ■ ■ ■ ■ . y 'rul biroului festivalurilor internaționale din R. D. Germană) ne declara, în acest context, că i-au rămas în minte „acele cîntece românești, in care se simt ritmurile, strigăturile românești".„Și eu cred că muzica, de fapt, nu se schimbă — declara RICHARD OSTERREICHER — Austria, bru în juriu. Ceea ce bun urcă peste timp spirală. Muzica „beat" a luționat muzica ușoară,moment. Ceea ce era mai bun in ea s-a păstrat ; in rest a urmat perimarea".Participanții la ancheta noastră au insistat in prezentarea pe care o reprezentau, cesitatea specificului.„Melodiile suedeze tăinuiau concurenta HANSON și muzicianul GLENMARK — folosesc multe viori, le domină caracterul romantic. Dar, așa cum sint, ele sînt ale noastre și căutăm să Ie cintăni în limba suedeză, nu în limba engleză, ca pînă a- cum. Ținem foarte mult ca ele să fie recunoscute că aparțin pămîntuluiSJftJ ■„Acele1 popoare c^re posedă un folclor viu, au bucuria de a împăca cele mai dificile exigențe, spunea MANFRED NIETSCIIKE, șeful secției de muzică și dans de din R. D.rul nu este inchis în casă, știe pulsul vieții.diții nu se cultivă forțat. Nu este neapărat nevoie ea tu, compozitor din Spania, să cultivi, de exemplu, valsul sau o manieră de a cinta străină ție, pe care nu o simți. Fiecare simte pulsul pămîntului său. Numai așa, în harta muzicii ușoare poți găsi varietate".Mesagerii cintecului vor să slujească muzica adevărată. Să răsfoim repertoriul marilor cîntăreți care au durat peste timp. Ne vom da seama că âu respectat cu devotament acea simplă normă a bunului gust, că au intuit specificul și problemele vremii lor, conferind astfel perenitate cintecului.

muzicii țării subliniind ne— se des- ANN-LOUISE BRUNO

la TeleviziuneaGermană. Creato-Dar bunele tra-

am curajul să vă contra-
AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

unor șoareci care s-au ciuat pe lingă casa Responsabilul i-a spus a nimerit la fix. Chiar ziua aceea a sosit niște„Rozitox". „Rozitoxul" cică sînt niște boabe de grîu „vopsite" cu soluții otrăvitoare. A luat un flacon, s-a dus acasă și, conform instrucțiunilor din cutie, a început să alimenteze șoarecii. Flaconul era pe terminate, și șoarecii, în loc să rărească rîndurile, se înmulțeau. S-a mai dus o dată la Tecuci, a mai luat un flacon, le-a făcut șoarecilor un program de masă. In 'zadar,. căci „Rozitoxul" parcă e gefovital pentru șoareci. Cică-i înviorează mai tare,' ba în plus, s-au și înmulțit; Au venit și șoarecii vecinilor, invitați bineînțeles de cei ai tovarășului Nacu.Sînt rugat să-mi spun părerea în legătură cu acest produs „Rozitox" și dacă am eu vreun remediu în legătură cu stîrpirea șoa-

zic...
A 9-A MINUNE

de Nicuță TĂNASE

fostde a ce
data

Nicolae Nacu din comuna Matca — Galați a fost pe la Tecuci și a intrat și ■intr-un magazin cu produse chimice. I-a spus la ureche responsabilului să-i dea o mină de ajutor în stîrpirea

recilor. Tovarășe Nac.u, continuați „acțiunea" cu .Rozitoxul". hrăniți-i așa vreo 10—15 ani și pe urmă opriți-le alimentarea cu „Rozitox" dar nu treptat; ci brusc. Dacă n-o să vă părăsească singuri să nu-mi mai ziceți mie Iorgu...

0 BARIERĂ
0 TROMPETĂ

dacă nu de Cftli-

Părerea mea este alta, tovarășe anonim. Această barieră dacă n-are nici un rost e foarte greu să se desființeze. O are cineva într-o situație, într-un inventar. Mai ușor ar fi să puneți mînă de la mină și să angajați un trompetist care să stea la barieră. Cînd e nevoie să se ridice bariera, sună la trompetă adunarea și vine pădurarul cu cheia. Asta e.P.S. în legătură cu telefonul care e închis în nu știu ce canton și cu faptul că un brigadier interceptează convorbirile n-am înțeles' mai nimic. Așa că vom trimite scrisoarea P.T.T.R.- Topoloveni s-o „descifreze".
CE ÎNSEAMNĂ 

I.S.C.I.R. ?

'— De prevăzut, au prevăzut. de ce să mințim ? Dar ne-am mutat in octombrie 1970 și ni s-a promis că la 1 noiembrie tot '70, cele două lifturi o să „zbîrnîie". Au trecut 4 luni și zbîrnîim noi pe scări. Cui să ne mai adresăm ? Pentru că I.L.L. dă vina pe constructorul de la Bacău, acesta pe I.M.F.A. București, iar I.M.F.A. pe I.S.C.I.R. — Bacău.Dragi tovarăși, dacă aș ști ce înseamnă acest I.S.C.I.R. aș putea să vă mai dau sugestia cui să vă mai adresați. Dar ce să fac dacă nu știu ? Părerea mea este că problema cu lifturile tot de cineva „de sus" se va rezolva, cînd se va simți cu musca pe căciulă. Așa că degeaba îi invidiați pe cei de jos.

La începutul anului 1969, Gheorghe Miclăuș. salariat al Fermei din Șercaia-Fă- găraș. a citit în ziarul „Drum nou" că I.G.C.L. Făgăraș construiește case și la particulari. A pus și el pe masă 13 800 de lei ca a- vans, a semnat chitanța nr. 12 418 din 30 mai 1969 și în luna septembrie a aceluiași an s-a turnat ’ temelia casei în satul Șona nr. 178. Au terminat și placa de la pivniță și, pentru că a venit iarna, s-a oprit lucrarea. Au redeschis șantierul în iunie 1970. Au ridicat zidurile mărginașe și

%
BETONUL

Șl ELECTRICITATEAUn anonim . ori, mă înșel, un cumnat anonim din comuna nești — Argeș zice că pe drumul care leagă satele Cîrstieni și Valea Corbului, ocolul silvic Topoloveni are o barieră. Bariera este încuiată cu lacăt, iar cheia de la lacăt este in buzunarul din stingă al unui pădurar. Zice anonimul că. recent, intr-o zi a lunii februarie, șoferul V. Corbu de pe salvarea spitalului din Călinești a clacsonat două ore încontinuu, pînă a venit pădurarul să-i descuie bariera. Dacă ești cu căruța și n-ai clacson, ai încurcat-o. Poți să aștepți și o săptămînă. Omul cu cheia n-are post fix. După cite înțeleg de la acest a- nonim. bariăra nu păzește o linie ferată, ci o pădure. Anonimul cere. în numele a Iii din să se barieră nici un
circa 300 de fami- aceste două sate, desființeze această care, cică, n-are rost.

Zece locatari din blocul cu zece etaje de pe strada Castanilor și cu numărul tot zece din Bacău zic în- tr-o scrisoare :— Ferice de cei de jos.— Adică cum ?— Ei n-au nevoie de lift.— Bloc cu zece etaje și n-a fost prevăzut cu lift ? Imposibil !
ia
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Locuitorii satului Bor- lovenii Vechi — Caraș Severin ne aduc la cunoștință prin deputatul lor. Matei Drăgoi. următoarele :— în anul 1955 a fost e- lectrificat și acest sat.— Și s-a învechit curentul. s-a alterat, vreți altul ?— Nu. în anul 1969. nu se știe cui i-a venit ideea să schimbe o parte din stilpi.— Ce-au pus în locul lor ? Trestie de zahăr ?— Stilpi de beton.— Grozav. Stîlpii de beton n-au moarte.— E adevărat moarte, dar nici—■ De ce ?— Nu se știe, de sat unde sînt lemn este curent iar în partea cu stilpi beton, felinare cu gaz.— Și dumneavoastră, deputat, credeți că de beton sînt de vină ? Eu numai ca delegat de stradă

că n-au curent.în partea stilpi de electric, deca stîlpii

en

cele despărțitoare și la 19 septembrie șeful secției de construcții l-a rugat frumos pe Miclăuș să semneze procesul-verbal de recepție că-i dă casa la cheie la sfirșitul lunii. A semnat, a început să-i oprească și ratele din octombrie, dar în casă nu poate intra pentru că a venit altă iarnă și1 casa e tot în construcție.— O firmă atît de serioasă cum este I.G.C.L. Făgăraș să nu termine o casă nici în doi ani ?— Tovarășe Miclăuș, douăzeci de mii de oameni ai lui Sah-Djehan au trudit mai bine de o jumătate de veac pentru a zămisli , Taj-Mahalul (a opta minune a lumii), I.G.C.L. are nici 60 de salariați vrei să-ți termine casa doi ani ? N-ar fi asta
nu Și în a opta minune a lumii, dacă nu chiar a noua ?
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la Fabrica de mașini-unelte și agregate 

și în cartierele litan si Drumul Taberei

HOTĂRlRE FERMĂ
PENTRU ÎNFĂPTUIREA 

POLITICII PARTIDULUI 
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

viața internațională

ai statelor participante 
la tratatul de la Varșovia

în cursul după-amiezii de miercuri, tovarășii G. Husâk și V. Bilak, însoțiți de tovarășii Paul Niculescu-Mizil și Dumitru Popa, au făcut o vizită prin București, luînd cunoștință cu acest prilej de unele aspecte ale dezvoltării economice și urbanistice a Capitalei.Coloana mașinilor oficiale străbate principalele artere și ajunge în cartierul Titan, adevărat oraș- satelit al BucureștiuluiSe face un scurt popas la întretăierea bulevardelor Leontin Sălă- jan cu Baba Novac. în fața unei machete, înfățișînd cartierul Titan, arhitectul-șef al Capitalei, Ti- beriu Ricci, dă explicații în legătură cu extinderea construcțiilor din această zonă industrială, unde s-au înălțat pînă acum blocuri în- sumînd circa 50 000 de apartamente și numeroase obiective social- culturale. în final, aici vor fi 15 complexe rezidențiale cu peste
5

Sosirea ministrului metalurgiei și industriei 
construcțiilor de mașini din R. P. Ungară
La invitația ministrului industriei construcțiilor de mașini, miercuri dimineața a sosit la București dr. Horgos Gyula, ministrul metalurgiei și industriei construcțiilor de mașini din ,R. P. Ungară, care va purta discuții cu omologul său privind dezvoltarea colaborării și cooperării eco

Președintele Consiliului producției agricole 
și economiei bunurilor alimentare 

al R. D. Germane a sosit in CapitalăMiercuri după amiază a sosit în Capitală ministrul Georg Ewald, președintele Consiliului producției ' a- gricole și economiei bunurilor alimentare al Republicii Democrate Germane, care, la invitația Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, va face o vizită in țara noastră. Ministrul german este însoțit de Erwin Neu, vicepreședinte al Consiliului producției agricole și economiei bunurilor alimentare, precum și de experți.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului

Protocol privind schimbul de mărfuri
intre România și Marea Britanieîn urma tratativelor purtate la București, la 3 martie a fost semnat protocolul privind schimbul de mărfuri între Republica Socialistă România și Marea Britanie, pentru perioada 1 octombrie 1970 — 30 septembrie 1971 în cadrul aranjamentului comercial de lungă durată încheiat la 18 octombrie 1968.

După hărnicia și priceperea omului
(Urmare din pag. I)se vor înmulți cu 25 de lei și, respectiv, 270 kg de porumb. Dar condițiile naturale în ceea ce privește solul, fiind diferite de la o unitate la alta, este normal ca și tariful pe unitatea de produs să fie altul. Cooperativa agricolă din Cimpia Tur- zii are terenuri de șes mai fertile. Aici, tariful pe tona de produs este mai mic — 257 de lei, dintre care 57 de lei și 200 kg de porumb. Faptul este explicabil. Producția planificată este cuprinsă între. 3 500 și 4 000 kg Ia ha, iar o parte mai mare dintre lucrări se execută mecanizatNumeroase alte exemple demonstrează că în cooperativele agricole din județul Cluj s-a ținut seama de condițiile naturale și economice atunci cînd s-a stabilit tariful pe unitatea de produs în cadrul acordului global. De asemenea, s-au avut în vedere și posibilitățile cooperativelor agricole de a plăti sume mai mari de bani. Cele multilateral dezvoltate acordă, în cadrul tarifului pe tona de produs, mai mulți bani și o cantitate mai mică de produse în natură. La cea din comuna Mihai Viteazul, tariful pe tona de porumb este de 298 de lei, dintre care 88 de lei în numerar și 175 kg de porumb. Din contră, la Aștileul Mare se acordă 60 de lei în numerar, dar cantitatea de porumb ajunge la 260 kg.Important este că, datorită aplicării acordului global, încep să fie lucrate din nou terenurile în pante mari, nemecanizabile care, în ultimii ani, au fost lăsate să se înțele- nească. La cooperativa agricolă Buza, după cum arăta inginerul agronom A. Chiorean, cooperatorii au solicitat - să lucreze cele 120 ha teren care de ani de zile era necultivat, deoarece nu se putea ara cu tractorul. Acum se va lucra cu animalele, în acest scop se va acorda, ca tarif la tona de porumb, 500 de lei, din care 80 de lei în numerar și 350 

70 000 de apartamente, cuprinzînd Circa 250 000 de locuitori.Ritmul construcțiilor de locuințe face o impresie deosebită oaspeților, care apreciază preocuparea e- dililor pentru dezvoltarea armonioasă a acestui mare cartier. Se vizitează apoi un complex alimentar din apropiere.Cartierul Titan este cunoscut și ca o puternică zonă industrială a Bucureștiului. Una din întreprinderile moderne — Fabrica de mașini- unelte și agregate, cunoscută prin produsele sale atît pe piața internă, cît și în peste 20 de țări, printre care și în Cehoslovacia, este vizitată în continuare. Ing. Aurel Bozgan, directorul general al fabricii, prezintă preocupările actuale și de perspectivă ale colectivului, pentru continua dezvoltare a unității. în principalele sectoare de fabricație, oaspeții urmăresc modul cum se realizează, la un înalt nivel tehnic,

nomice și tehnice între ministerele de. resort din cele două țări.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de ministrul loan Avram. Au fost prezenți Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare,șilviculțurii ,și,; a,pelor, .Angelo JMicuțescu, mih'jșțfu- secretăr de stat . la acest. . minister, Nicolae Giosan, președintele Academiei de științe agricole și silvice, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București, și membri ai ambasadei.
★în cinstea oaspetelui german, tovarășul Iosif Banc a oferit seara o masă în saloanele restaurantului Athenee Palace. (Agerpres)

La semnare au participat Popa Pretor, adjunct al ministrului comerțului exterior, Denis Seward Laskey, ambasadorul Marii' Britanii la București, precum și membrii celor două delegații care au purtat tratative în vederea încheierii acestui protocol.(Agerpres)

kg de porumb. în prezent, cooperatorii fac tot ce este posibil pentru fertilizarea terenurilor, pentru pregătirea insămînțărilor.La sfecla de zahăr, care se cultivă în 89 de cooperative agricole, plata muncii se face prin raportarea manoperei la 1 000 de lei producție. Și în acest caz, forma pe care o îmbracă acordul global este diferită, în unele cooperative, plata se face numai in bani, iar în altele în bani și natură. Plafonul pînă la care sînt retribuiți cooperatorii este în medie de 400 de lei valoarea manoperei la 1 000 de lei producție, dintre care 60—70 la sută se acordă în bani, iar 30—40 la sută în natură și anume în. grîu. Este o măsură bună, deoarece pe lîngă faptul că atrage pe cooperatori să efectueze la timp lucrările agricole, sînt interesați să realizeze și o producție cît mai mare, pentru care să încaseze cît mai mult. în trecut, cel care lucra la sfecla de zahăr scotea toamna cîte rădăcini putea, i se calcula norma realizată și-și lua la revedere. Acum, din contră, el nu numai că se va îngriji de executarea la timp a pră- șitului, dar va recolta cu grijă rădăcinile, va executa încărcatul lor, deoarece știe că venitul lui este în funcție de ceea ce se încasează pe producția respectivă.Condițiile naturale și economice din județul Cluj sînt favorabile dezvoltării zootehniei. Este de altfel unul dintre județele în care cooperativele au cea mai mare încărcătură de animale la suta de hectare teren agricol. în. scopul dezvoltării zootehniei și creșterii producției de lapte și carne, nivelul retribuirii va fi numai în funcție de producția realizată, indiferent de rezultatele obținute la cultura plantelor de cîmp. Potrivit calculelor, se va ajunge la un venit anual de 17 000 de lei pe îngrijitor. Modul cum se aplică acordul global în acest sector este la fel ca în alte 

mașini-unelte grele, mașini-agregât cu caracteristici de unicat, strunguri carusel, mașini de alezat și frezat, mașini de rectificat.Oprindu-se în fața diferitelor u- ' tilaje și agregate aflate în fabricație și la standul de probă, oaspeții se interesează de caracteristicile tehnico-funcționale ale acestora, re- marcînd buna pregătire a muncitorilor.Luîndu-și rămas bun de la muncitorii, tehnicienii și inginerii acestei unități industriale, tovarășii Gustav Husâk și Vasil Bilak semnează în cartea de onoare a întreprinderii, în care au scris următoarele : „Urăm noi succese lucrătorilor acestei întreprinderi, admirăm munca lor rodnică".în continuare, oaspeții cehoslovaci au vizitat noul și modernul cartier bucureștean Drumul Taberei, ridicat în anii din urmă pe fosta cîmpie a Cotrocenilor.
Cronica zileiîn vizita pe care o face în țara noastră, delegația Consiliului pentru comerțul cu Europa de Est, din Marea Britanie, condusă de John Stevens, președintele Consiliului, și-a continuat seria contactelor cu reprezentanți ai vieții economice românești. în cursul ■ zilei de miercuri, oaspeții britanici au avut întrevederi la Banca Națională a Republicii Socialiste România, Comitetul de Stat al Planificării și la Banca Română de Comerț Exterior. Au -fost discutate, cu acest prilej, probleme legate de dezvoltarea și lărgirea colaborării și cooperării economice dintre cele două țări.La întrevederi a luat parte Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București.în onoarea delegației, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Române de Comerț Exterior, Va- sile Voloșeniuc, a oferit un dejun, iar seara ambasadorul Marii Britanii la București a oferit un cocteil.

★La București s-a parafat primul Acord aerian între Republica Socialistă România și Republica Finlanda. Acordul creează posibilități pentru companiile ambelor țări — „Tarom" și. „Finnair" — de a. deschide,o legătură'aeriană directă. ...între București șij'Helsinki. "
★O delegație a Ministerului Sănătății, condusă de dr. Eugen Mareș, adjunct al ministrului sănătății, a plecat miercuri în Belgia, la invitația Ministerului Sănătății Publice și al Familiei din această țară. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 martie a.c. în țară : Vremea va fi friguroasă, mai ales in prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu înseninări mai persistente in cursul nopților. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 14 și minus 4 grade, local mai coborîte in depresiunile din estul Transilvaniei, iar maximele între minus 5 și plus 5 • grade. în București : Vreme friguroasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul Va fi variabil, Vînt potrivit. Temperatura in creștere ușoară la sfîrșitul intervalului. Vor fi condiții favorabile averselor slabe.

județe. Totuși, există diferențieri de la o cooperativă agricolă la alta în ceea ce privește calculațiile. Astfel, la cooperativa agricolă din comuna Mihai Viteazul se acordă ca tarif pe hectolitrul de lapte 75 de lei, iar pentru fiecare vițel ajuns la 21 de zile mai primește 225 de lei. îngrijitorul trebuie să execute toate lucrările și să obțină o producție de cel puțin 1 800 de litri de lapte de fiecare vacă. Din contră, la cooperativa agricolă din Plăiești se acordă 35,70 de lei pe hectolitrul de lapte, 200 de lei pentru fiecare vițel, 68 de lei pentru o vacă rămasă gșs- tantă și 0,53 de lei pe zi de îngrijirea unei vaci. Acest sistem de retribuire la Care se adaugă și acordarea avansurilor-dunăre au făcut ca în cele mai multe cooperative agricole să se rezolve problema îngrijitorilor sau chiar să se angajeze prin concurs, așa cum arătam că s-a procedat la cooperativa agricolă din Che- său.Aplicarea acordului global — sistem de retribuire deosebit de eficient care a fost îmbrățișat cu căldură de țărănimea cooperatistă din județul Cluj — va contribui fără îndoială la creșterea producției și veniturilor in cooperativele agricole. Bineînțeles, pe măsura creării condițiilor necesare și în județul Cluj, țăranii cooperatori vor hotărî să aplice forme superioare de retribuire, cum este acordul global cu plata in ■ bani. Or, pînă a- cum doar două cooperative agricole din județ aplică, în toate sectoarele, acordul global in bani. La cea din Florești, de exemplu, se plătește un tarif de 159 de lei pe tona de porumb, 90 de lei la tona de sfeclă de zahăr, 71 de lei la tona de cartofi și 366 de lei la mia de lei venituri din legumicultura. Este un sistem stimulativ pentru cooperatori, care face cu putință profilarea și specializarea producției în cooperativele agricole, realizarea unor cantități mai mari de produse agricole marfă.

„Profund convinși că politica partidului și statului nostru este închinată nobilului scop de a asigura patriei și poporului un viitor luminos, activul Comitetului de partid al sectorului 2 din Capitală, cadrele de bază, muncitorii, inginerii, maiștrii, e- conomiștii, intelectualii, in frunte cu comuniștii, se fac mesagerii gînduri- lor și sentimentelor nobile ale celor pe care-i reprezentăm și transmit conducerii partidului, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe' Nicolae Ceaușescu, dragostea și devotamentul nemărginit, atașamentul profund față de politica marxist-le- ninistă a partidului, față de eforturile și consecvența pilduitoare cu care dumneavoastră înșivă acționați in slujba progresului și civilizației României socialiste, precum și hotă- rîrea noastră fermă de a consacra întreaga capacitate, elanul și cutezanța înfăptuirii obiectivelor Congresului al X-lea al P.C.R., pentru propășirea continuă a patriei socialiste.în dorința de a întîmpina cu rezultate deosebite în muncă a 50-a a- niversare a Partidului Comunist Român, ne angajăm să depășim indicatorii prevăzuți pentru primul an al cincinalului 1971—1975, după cum urmează : realizarea unui volum de producție industrială în valoare de 73 milioane lei. din care pîriă la 8 mai a.c. 21 milioane lei ; realizarea unui volum de producție marfă de 57 milioane lei, din care pînă la 8 mai a.c. 16 milioane lei ; un șpor de producție destinată exportului de 19 milioane Iei valută ; reducerea importului cu 9 milioane lei valută : fabricarea, prin acțiunea de autoutilare, a 273 mașini, instalații, utilaje repre- zentînd o valoare de 17,5 milioane lei ; din acestea 58 vor fi realizate pînă la 8 mai 1971 ; sporirea gradului de prelucrare tehnică a metalu
Manifestare consacrată 

semicentenarului partiduluiîn cadrul manifestărilor consacrate semicentenarului partidului, tovarășul ''Dumitru Popa, prim-secr.etar al Comitetului municipal București al P C.R., a făcut miercuri dimineață un amplu expozeu în fața activului de partid al municipiului, a numeroase cadre de conducere ale vieții economice, social-cullurale și artistice bucureștene, privind dezvoltarea economică și socială a Capitalei patriei rioâ'stre în anii 1966—1970/'Vorbitorul a arătat că, în cincinalul care a trecut, municipiul București a obținut însemnate realizări în toate domeniile activității economice, sociale și culturale. în București s-a realizat 17,6 la sută din producția globală industrială a patriei. Pe ansamblul industriei municipiului, planul cincinal a fost îndeplinit înainte de termen. S-a remarcat faptul că față de prevederile planului cincinal s-a obținut o producție suplimentară de 10,2 miliarde lei, ritmul mediu anual de creștere, obținut pe întreaga pe
Plenara Consiliului județean Brașov 

al oamenilor muncii de naționalitate germanăLa Brașov s-au desfășurat, lucrările plenarei Consiliului județean al oamenilor muncii’ de naționalitate germană.în darea de seamă prezentată cu acest prilej, ing, Ernil_Spbll, președintele Consiliului județean ul oamenilor muncii de naționalitate germană, a relevat acțiunile întreprinse în sprijinul activității pentru îndeplinirea prevederilor planului de stat, precum și numeroasele activități cultural-educative organizate pe plan local, care au constituit un nou prilej de manifestare plenară a sentimentelor patriotice ale cetățenilor de naționalitate germană, a dragostei față de patrie — România socialistă.Luînd cuvîntul în cadrul plenarei, numeroși vorbitori, printre care prof. M. Zehk, ziaristul Schuster Nanes,
Plenara Consiliului județean Brașov 

al oamenilor muncii de naționalitate maghiară. în cadrul lucrărilor plenarei Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, care a avut 10c la Brașov, a fost analizată activitatea desfășurată în ultimul semestru al anului trecut.Prezentind activitatea desfășurată in această perioadă, tovarășul Adalbert Sandor, președintele consiliului, a relevat contribuția oamenilor muncii de naționalitate maghiară, alături de toți oamenii muncii din țara noastră, la îndeplinirea planului cincinal, recent încheiat.Numeroși participant! la plenară,
® ATLETISMBiroul F.R.A., analizînd rezultatele și forma atleților, a stabilit un lot de 17 sportivi și sportive care va reprezenta culorile noastre la campionatele europene de sală, ce vor avea loc în zilele de 13 și 14 martie la Sofia. ,Iată lista celor titularizați : Carol Corbu, Șerban Ciochină, Vasile Dumitrescu (triplusalt), Nicolae I’er- țea, Viorel Suciu, Sebestyen Erwin (60 m garduri), Vasile Sărucan, Valentin Jurcă (lungime), Dinu Piștalu (prăjină), Adrian Gagea (greutate). La, feminin ; Aura Mărășescu (60 m plat), Valeria Bufanu, Elena Mîrza (60 m garduri), Viorica Viscopoleanu (lungime), Cornelia Popescu (înălțime), Ileana Sila! (800 m). Ana Sălă- jan (greutate). 

lui in așa fel incit să obținem o reducere suplimentară de 260 de tone a consumului de metal față de normele aprobate, din care 86 de tone pînă la 8 mai 1971.Angajamentul nostru de astăzi, fapta noastră de mîine reprezintă expresia vie a recunoștinței față de partid, dorința noastră fierbinte de a intimpina cea de a 50-a aniversare a creării Partidului Comunist Român cu noi succese în ridicarea eficienței economice a întregii activități. Vom face totul pentru a ne situa și in viitor la înălțimea sarcinilor pe care Congresul al X-lea al P.C.R. le-a pus în fața întregului activ, a comuniștilor,, a tuturor oamenilor muncii".Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost trimisă o telegramă din partea colectivului de muncă al fermei Răcă- ciuni a întreprinderii agricole de stat Bacău, in care se spune, între altele : „Pentru noj, cuvîntarea dumneavoastră, rostită la recenta consfătuire a lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, constituie un izvor de învățăminte și un program complet și multilateral de activitate. Răspun- zînd grijii permanente a partidului, am hotărît, pe baza analizei posibilităților de care dispunem,, să suplimentăm angajamentele luate inițial privind depășirea producției planificate pentru acest an. Vom depăși producția la hectar cu cîte cel puțin 200 kg la porumb, soia și fasole, iar la cartofii de vară cu 1 000 kg. Asigurăm Comitetul Central al P.C.R., pe dumneavoastră personal, că nu ne vom precupeți eforturile pentru a ne aduce contribuția la creșterea producției agricole în țara noastră".

rioadă, a fost de 11,5 la sută, fiind superior celui planificat cu 1,2 la sută. Volumul mărfurilor livrate la export în anul 1970 a fost de 2,3 ori mai mare decit in anul 1965.Ocupindu-se de sarcinile deosebite ce revin municipiului București în îndeplinirea cu succes a obiectivelor noului plan cincinal, vorbitorul a subliniat că în următorii cinci ani Sd pre,vede, intre, altele, creșterea cu.. peste.,.47. la. sută. a producției- globale.. . industriale pe Capitală, ridicarea cu, circa 38 la. sută a productivității muncii, dublarea volumului mărfurilor pentru export și triplarea cuantumului de beneficii.Primul secretar s-a ocupat apoi de unele probleme privind stilul și metodele de muncă ale organelor și or-, ganizațiilor de partid, îmbunătățirea îndrumării și conducerii organizații-, lor de masă și de tineret. Expunerea' a fost urmărită cu viu interes.(Agerpres)

arhitectul Schuller Gunter, pensionarul Schuster Mihai, au scos in evidență condițiile și deplina egalitate in drepturi de care se bucură în România socialistă populația de naționalitate germană, ca și celelalte naționalități conlocuitoare, prietenia și . frăția care le leagă de poporul român. Ei au făcut totodată numeroase propuneri în legătură cu activitatea de viitor, subliniind că expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germane, din ., tua noastră va constitui pentru consiliul județean un îndreptar prețios in toate acțiunile pe care le va întreprinde pentru înfăptuirea noului plan cincinal, pentru progresul patriei noastre socialiste. (Agerpres)

printre care Szabo Carol, muncitor la Combinatul chimic Făgăraș, Balint Andrei, președintele C.A.P. Săcele, Bartha Arpad, primarul comunei A- pata, Szikszay Jeno, prof, emerit la Liceul „Unirea" din Brașov, au făcut sugestii cu privire la acțiunile viitoare ale consiliului județean, subliniind că acestea vor constitui noi prilejuri de manifestare a încrederii depline a oamenilor muncii de naționalitate maghiară în politica partidului și a statului nostru, a hotărîrii lor de a contribui din plin la înflorirea patriei — România socialistă. (Agerpres)
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •SPORT

• CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI (grupa C)Echipele participante la campionatele mondiale de hochei pe gheață (grupa C), care se desfășoară în Olanda, au beneficiat ieri de o zi de repaus.Comențatprul Agenției olandeze de presă „A.N.P. Haga“ evidențiază jocul bun prestat de hocheiștii români pînă în prezent și acordă primii șansă echipei României pentru calificarea în grupa B a campionatului mondial; A patra zi a competiției a furnizat și o mare surpriză : 

în zilele de 2 și'3 martie 1971 s-a desfășurat la Budapesta ședința Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările comitetului au luat parte miniștrii apărării, Comandantul Suprem și șeful Statului major al forțelor armate unite.Ședința a examinat problema perfecționării infrastructurii armatelor statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Participanții la ședință au considerat indicat să adopte măsurile necesare pentru dezvoltarea pe mai departe a sistemului de transmisiuni și a mijloacelor de conducere. Comitetul miniștrilor apărării a ascultat, de a-TENSIUNE ÎN PAKISTANLa aproximativ trei luni de la desfășurarea primelor alegeri generale directe din istoria Pakistanului, viața politică a acestei țări cunoaște momente de tensiune. Miercuri, în clădirea Parlamentului din Dacca, urma să se deschidă Adunarea Constituantă. căreia i s-a trasat ca obiectiv principal elaborarea noii constituții a Pakistanului. Eveniment important, conceput ca un pas înainte în aplicarea programului de trecere a țării de la regimul militar la cel civil, a- cesta nu a mai avut însă loc. Luni, președintele republicii, generalul Ya- hia Khan, a făcut cunoscută hotărî- rea de a amina „sine die" reuniunea Adunării Constituante, ca urmare a diferendului tot mai ascuțit dintre principalele partide politice, exprimat prin refuzul Partidului poporului — care, în urma alegerilor din decembrie 1970, deține majoritatea in Pakistanul de Vest —, de a participa la sesiunea Adunării Constjtuante pe motiv că celălalt mare partid, Liga Awami — avînd majoritatea în Pakistanul de Est — a respins un compromis asupra proiectului constituției.Hotărîrea Partidului poporului, comunicată de liderul acestuia, Zul- ficar Aii Bhuto, a provocat o vie reacție în capitala Pakistanului de Est, unde agitațiile politice și tensiunea au crescut brusc. Mii de ma- nifestanți — transmitea agenția France Presse — au umplut străzile orașului Dacca pentru a protesta împotriva amînării reuniunii Adunării Constituante. Demonstranții au dat foc autobuzelor, mașinilor particulare, prăvăliilor și cinematografelor. /S-au înregistrat incidente violente Soldate cu mîmerdși răniți. Luni, șei- cul Mujibur Rahman, liderul Ligii Awami — care a calificat decizia președintelui Yahia Khan drept „inoportună și regretabilă" — a lansat

■ Orchestra simfonică a Radlo- 
televiziunil Române (Studioul din 
str. Nuferilor) : Concert simfonic. 
Dirijor : Emanuel Elenescu. So
list : Mihai Constantlnescu — 20.
• Opera Română ; Don Quijote —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) : Cui i-e frică de Virginia 
Woolf 7 — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) ; Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) ■ Acești 
nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Schimbul
— 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților — 9,30.
• A.T.M. (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Premieră — 18.
o Teatrul Tineretului (la Teatrul 

> Mic) : Balul hoților — 18.
’ • Teatrul „Țăndărică" (sala din 

Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" ; Fetele Didinei —
18.30.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“- (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii 
— 19.30.
• Circul „Giobus" : Internațional 
•71 — 16; 19,30.

FESTIVAL

a Minai Viteazul : PATRIA 
16; 20.
• începutul : CENTRAL
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Mexic ’70 : - — -
11,15; 13,30; 16; 13,30; 20,45.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca ! LUCEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15.
• Romeo și Julicta : SALA PA
LATULUI — 17 (seria de bilete —

victoria echipei Franței cu scorul de 8—4 (3—2, 2—0, 3—2) in partida cu selecționata Ungariei ! în celelalte două întîlniri, echipa Olandei a surclasat-o pe cea a Belgiei cu 18—0 (5—0, 8—0, 5—0), in timp ce Anglia a cîștigat Ia limită (5—4) partida cu reprezentativa Danemarcei,
• HANDBALîn prima zi a turneului internațional feminin de handbal de la Neubrandenburg (R.D. Germană), c- chipa României a întrecut cu scorul 
de 12—9 (9—6) selecționata Iugosla

semenea, raportul cu privire la perspectivele dezvoltării trupelor și flotelor statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Luînd în considerație întărirea neîntreruptă a blocului agresiv N.A.T.O. participanții la ședință au ajuns la concluzia asupra necesității de a întări și în viitor armatele statelor participante la Tratatul de la Varșovia și de a le înzestra cu armament și tehnică modernă.în problemele dezbătute au fost a- doptate holărîri puse de acord.Ședința a fost prezidată de ministrul apărării al Republicii Populara Ungare, general colonel Lajos Czi- nege.

un apel la grevă generală, urmat în proporție de masă. Potrivit postului de radio Pakistan, greva generală a paralizat întreaga viață economică din Dacca, iar majoritatea instituțiilor publice și de învățămînt au fost închise. Legăturile aeriene cu orașul au fost întrerupte. Generalul Sahabzada Mohammed Yakub Khan, numit luni administrator al legii marțiale al provinciei Pakistanul de Est, a decretat starea de urgență. Armata a luat poziție în jurul clădirilor postului de radio, televiziunii șl a Băncii de Stat.Evenimentele din Pakistan, surprinzătoare prin întorsătura pe care au luat-o, arată, încă o dată, că recentele alegeri constituie începutul unui proces complex și foarte dificil de regrupare a forțelor politice și depășire a numeroase obstacole pentru realizarea coeziunii și înțelegerii interne. Pe măsură ce se apropia , data reunirii Adunării Constituante și se amplificau discuțiile cu privire la prevederile viitoarei constituții a devenit tot mai clar că există o profundă deosebire de vederi între cele două partide principale cu privire la viitoarea structură a țării. în timp ce Liga Awami s-a declarat in favoarea unor largi atribuții autonomiste regiunii estice a țări și cere includerea in constituție a unor prevederi care să garanteze dreptul Pakistanului de Est la autofinanțare și la organizarea autonomă a comerțului exterior, Partidul poporului s-a pronunțat pentru întărirea puterii centrale.Amînarea deschiderii Adunării Constituante și tensiunea pe care a provocat-o au complicat și mai mult tabloul politic postelectoral al Pakistanului, țară aflată de mai multă vreme în plină efervescență politică.
Nicolae N. LUPU

3545), CAPITOL — 8,45; 11,45; 14,45; 
18; 21, FAVORIT — 10; 13; 16,30;
19.30.
• Clanul sicilienilor : FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,45;
18,30; 21, MELODIA — 8,30; 
13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
• B. D. intră în acțiune : LUMI
NA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
• Cîntecele mării : VOLGA 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18; 20, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15, 
18; 20,15, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; >20.
e Mizerabilii (ambele serii) — 
9,30; 13, O. K, Nerone — 16,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Fablio magicianul : TIMPURI 
NOI — 9,30—17.30 în continuare, 
o Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 19,30; 21. 
o Incineratorul : VIITORUL — 16; 
18; 20.
o Tripla verificare : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, ARTA — 9,30—15,30 în 
continuare; 18; 20,15.
o Băieți buni, băieți răi : 
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16 
20,45, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Un italian in America : GRI- 
VITA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Strada lăturalnică : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
o îngerii negri : DACIA — 8,30— 
20,30 în continuarș, MIORIȚA — 
10; 13; 16; 19.
• Cinei pentru infern : BUCEGI
— 16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
® Genoveva de Brabant : UNIREA
— 14,45; 16,30; 18,30; 20,30, DRUMUL 
SĂRII — 14,45; 16,30; 18,30; 20,30.
• Ultimul samurai : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
O Crimă și pedeapsă :
— 15; 19.
o Pomul de Crăciun :
— 15,30; 18; 20,15.
o Ora scorpionului :
15,30; 18; 20,30.
• 100 de carabine : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
® Soarele alb al pustiului : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
a Călugărița din Monza : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
o Bătălia pentru Alger : PACEA
— 15,30; 18; 20,15.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
CRINGAȘI — 16; 18; 20.
• Patricia și muzica : COSMOS
— 15.30; 18; 20,15.
• King Kong evadează : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

MOȘILOR

FLACĂRA

VITAN —

viei. în al doilea meci, selecționata României a terminat la egalitate t 10—10 cu echipa Ungariei,
® FOTBALIeri, la Giurgiu, selecționata olimpică a României a întîlnit într-un meci de verificare echipa locală, Dunărea, pe care a învins-o cu 1—0 (1—0), prin golul marcat de Oprea. Formația olimpică a fost compusă din următorii jucători : Constantines- cu (Ghiță) — Cheran (Ivăncescu), Olteanu, Vlad, Codrea (Cheran) — Cojocaru, Vigu — Năsturescu (Pană), Oprea, Caraman, Fl. Dumitrescu (Gybrffy). Ieri n-au fost folosiți jucătorii de la Politehnica Iași și Petrolul — Cuperman, Lupulescu, Stoi- cescu, Dincuță, Bădin.



viața internațională
laps TRUPE AGRESOARE 

ÎNCERCUITE ÎN APROPIEREA

BAZEI DE LA LUOIXIENG KUANG 3 (Agerpres). - Marți și miercuri, în regiunile din sudul Laosului au continuat luptele între forțele patriotice laoțiene și trupele agresoare saigoneze. Cele mai violente ciocniri s-au produs pe șoseaua națională nr. 9, la 21 km vest de postul de frontieră saigonez Lao Bao. Cîteva unități ale infanteriei saigoneze au fost încercuite de forțele patriotice in apropierea bazei de la Luoi, situate tot pe drumul național nr. 9.Pe de altă parte, unități ale artileriei Guvernului Revoluționar Provizoriu desfășoară o largă operațiune de bombardare a bazelor de a-

provizionare din regiunile septentrionale ale Vietnamului de sud — Quang Tri și Khe Sanh.
Avioane americane 

doborite in R.D. VietnamHANOI 3 (Agerpres). — Două avioane americane cu reacție, care au atacat regiuni populate din provincia Quang Binh și din regiunea Vinh Linh, au fost doborîte de apărarea antiaeriană a R.D. Vietnam la 2 martie, informează agenția V.N.A. Cu acestea, numărul total al avioanelor americane doborîte deasupra teritoriului R.D. Vietnam se ridică la 3 375.
Popoarele Indochineî 

provoacă infringed politicii 
de „vietnamizare"

HANOI 3 (Agerpres). — Ministerul de Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație privind politica S.U.A. în Indochina, așa cum a fost ea formulată în recentul mesaj al președintelui Nixon. Declarația subliniază că scopul politicii de „vietnamizare" nu este de a pune capăt, ci de a prelungi războiul de agresiune în Vietnamul de sud, de a menține aici o mare parte din corpul expediționar american. Așa- numita „doctrină Nixon" — se spune* în declarație — urmărește să opună pe indochinezi indochinezilor, pentru a fi slujite astfel interesele neocolonialiste americane în Indochina și Asia.Popoarele Vietnamului, Laosului și Cambodgiei — se arată în continuare — provoacă înfrîngeri politicii de „vietnamizare" a războiului în Vietnamul de sud și „doctrinei Nixon" privind Indochina, apărîn- du-și drepturile lor naționale fundamentale, apărind acordurile de la Geneva din anul 1954 privind Indochina și acordul din 1962 asupra

Laosului, adueîndu-și astfel contribuția la lupta popoarelor pentru pace, independență națională, democrație și progres social. Nici o amenințare și nici un act de război nu pot clinti voința fermă a celor trei popoare frățești și nu le pot abate de la nobilul lor țel. Popoarele vietnamez, laoțian și khmer, credincioase angajamentelor asumate prin declarația comună a conferinței la nivel înalt a popoarelor indochineze, se sprijină reciproc și își coordonează lupta.Guvernul R. D. Vietnam condamnă energic politica agresivă a Administrației Statelor Unite in Vietnam și în alte țări din Indochina și denunță planurile S.U.A. îndreptate împotriva R. D. Vietnam. Poporul vietnamez este hotărît să lupte alături de popoarele frățești ale Laosului și Cambodgiei pentru a izgoni pe imperialiștii americani din Peninsula Indochina, se arată în încheierea declarației Ministerului de Externe al R. D. Vietnam.
ÎN URMA RETRAGERII DIN GUVERNUL ITALIAN 

A REPREZENTANȚILOR PARTIDULUI REPUBLICAN

REZOLUȚIA C. C. AL P. C. ITALIAN
DEZBATERILE DIN CAMERA DEPUTAȚILORROMA 3 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Comunist Italian, întrunit marți în ședință plenară, a dezbătut problemele apărute în urma retragerii din guvern a republicanilor, transmite corespondentul nostru la Roma, Giorgio Pastore. C.C. al P.C.I. a aprobat o rezoluție în care se subliniază că nu este posibil „să se depășească printr-o simplă remaniere criza apărută în guvern și în coaliție... Este necesară o schimbare profundă de orientare și de compoziție a guvernului și majorității". în rezoluție se reafirmă, .totodată, aprecierile P.C.I. asupra actelor elementelor neofasciste, care împiedică progresul maselor muncitoare și transpunerea în viață a reformelor. Documentul face apel la toate forțele democratice și antifasciste pentru unitate, pentru luarea „unor măsuri imediate împo

triva fascismului, precum și la o angajare mai generală și coerentă in scopul unei cotituri în orientarea politicii naționale, care să întărească și să dezvolte democrația".în Camera Deputaților din Italia au continuat miercuri dezbaterile asupra declarației premierului Emilio Colombo privind situația creată după retragerea din guvernul de centru-stînga a reprezentanților partidului republican. Din dezbateri s-a desprins dorința celorlalte trei partide ale coaliției (democrat-creștin, socialist și socialist unificat) de a continua politica de centru-stînga. Giacomo Mancini, secretarul partidului socialist, a precizat, însă, că sprijinul socialiștilor va depinde de recunoașterea dreptului P.S.I. de a se alătura comuniștilor în guvernele regionale.
Declarația M. A. L al R. P. 0. Coreene
io legătură cu manevrele militare pregătite de S.U.A.

in Coreea de sudPHENIAN 3 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație referitoare la manevrele militare de amploare intitulate „Operation Freedom Vault", pe care S.U.A. le pregătesc în Coreea de sud. Declarația relevă că aceste manevre, programate în apropierea liniei de demarcație militară din Coreea, mobilizează mari efective americane înzestrate cu cantități considerabile de tehnică de luptă, care se vor alătura forțelor S.U.A. existente deja în Coreea de sud și trupelor regimului de la Seul. Manevrele, se spune în declarație, constituie o violare flagran

tă a armistițiului din Coreea. Guvernul R.P.D. Coreene și Întregul popor coreean denunță în mod hotărit a- ceste acțiuni.Declarația amintește, de asemenea, că, în ultimul timp, S.U.A. au continuat să introducă tehnică de luptă pe ■ teritoriul Coreei de. sud. Concomitent, au fost comise numeroase provocări militare împotriva R.P.D. Coreene, numărul acestora ridieîn- du-se numai în cursul anului trecut la peste 11 200.Declarația arată că S.U.A. trebuie să înceteze neîntîrziat provocările împotriva R.P.D. Coreene și să-și retragă din Corcea de sud toate trupele și armamentul.
Ministrul învâțămîntului 

al României,Mircea Mali^> face o vizită oficială în Anglia, s-a întîlnit marți cu secretarul de stat pentru educație și știință, Margaret Thatcher. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat W. R. von Straubenzee, secretar parlamentar al Secretariatului de Stat pentru educație și știință, și Vasile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra. In aceeași zi, ministrul învățămîntu- lui al Republicii Socialiste România 
a vizitat unele institute de învăță- mînt superior din Londra.

A sosit la Tunis ministrul 
justiției al României, Teodor Vasiliu. La 2 martie, el a avut convorbiri cu ministrul tunisian al justiției, Mohamed Fitouri, și a vizitat o serie de instituții judecătorești din țara gazdă.

Autoritățile americane au 
eliberat cele patru nave de

Ministrul de externe al Austriei 

împuternicit să înceapă convorbiri

In pregătirea Congresului P.C.U.S.
FRANȚA

cu R. P.
pentru stabilirea deVIENA 3 (Agerpres). — Parlamentul austriac a hotărît miercuri, în unanimitate, să-l împuternicească pe ministrul afacerilor externe, Rudolf Kirchschlaeger, să înceapă convorbiri cu R. P. Chineză pentru stabilirea de relații diplomatice intre cele două țări — informează corespondentul nostru la Viena, Petre Stăn- cescu.

Chineză
relații diplomaticeSalutînd această hotărîre, Kirchschlaeger și-a exprimat satisfacția pentru faptul că „toate cele trei partide reprezentate în parlament s-au pronunțat în același fel. Nu mai este posibil să fie Ignorată existența unei țări cu peste 700 milioane locuitori" — a adăugat el.

COBISE AH WI0E10B COMUNISTE 
1111 liH'IIHHIJLE HIMEEMOSCOVA 3 — Corespondentul A- gerpres, Laurențiu Duță, transmite : In pregătirea celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S., în Uniunea Sovietică se desfășoară congrese ale partidelor comuniste din republicile unionale, din regiunile și republicile autonome ale Federației ruse. Zilele acestea au avut Ioc congresele partidelor comuniste din Kazahstan, Turkmenia, Armenia, Letonia, Gruzia, R..S.S. Moldovenească, precum și conferința regională Moscova a P.C.U.S.In cadrul lucrărilor au fost prezentate rapoartele de activitate ale par

tidelor, relevindu-se succesele Importante obținute de oamenii muncii din republicile unionale și din capitala U.R.S.S. în toate domeniile de activitate. Participanții la congrese și la conferință au ales noile organe de conducere, precum șl delegații la Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S. Congresele au dezbătut, de asemenea, proiectul de directive ale celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S. cu privire la noul plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S.

MILE

PEKIN

LI SIEN-NIEN A PRIMIT 
DELEGAȚIA BĂNCII ROMÂNE 

DE COMERȚ EXTERIORPEKIN 3 — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit miercuri delegația Băncii Române de Comerț Exterior, condusă de Nicolae Anghel, vicepreședinte al băncii.La întîlnire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească. au participat Li Cian, ministru adjunct al comerțului exterior al R.P. Chineze, Ciao Pei-sin, vicepreședinte al Băncii Populare a R. P. Chineze, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Băncii Chineze și ai Comitetului pentru relații economice cu străinătatea.A fost, de asemenea, prezent Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin.
CONVORBIRI 

ROMÂNO EGIPTENE 
privind dezvoltarea 
relațiilor economiceCAIRO 3 — Corespondentul Agerpres, Constantin Oprică, transmite : Ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România^ ■ Cotnel Burtică, a avut miercilri o'întrevedere cu Aziz Sidky, vicepremier și ministru al industriei petrolului și resurselor minerale. Cu această ocazie âu fost examinate probleme referitoare la dezvoltarea relațiilor economice, a schimburilor comerciale și cooperării tehnico-știir.țifice între România și R.A.U. Cele două părți au convenit să semneze un nou acord de cooperare economică.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, amicală și de înțelegere mutuală.Ministrul economiei și comerțului exterior al R.A.U., Mohamed Marze- ban Abdallah, a oferit un dejun în onoarea lui Cornel Burtică.Cu ocazia vizitei în R.A.U. a ministrului român al comerțului exterior, ambasadorul României Ia Cairo a oferit un cocteil. Au participat Aziz Sidky, vicepremier și ministru al industriei petrolului și resurselor minerale, Mohamed Marzeban Abdallah, ministrul economiei și comerțului exterior, și alte personalități ale vieții economice egiptene, membri ai corpului diplomatic.

Comunicatul 
oficiilor 

comerciale 
chino japonezePEKIN — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : La Pekin a fost dat publicității comunicatul cu privire la convorbirile care au avut loc între reprezentanții oficiului chinez și ai oficiului japonez pentru relații comerciale între China și Japonia, organizații neguvernamentale pentru promovarea comerțului între cele două țări.In comunicat se arată : „Partea chineză declară în mod solemn că poporul chinez este hotărît să elibereze teritoriul său sacru. Taivanul. Este o problemă absolut internă a Chinei eliberarea provinciei sale, Taivan, și nici o țară, oricare ar fi, nu are dreptul să se amestece. Partea japoneză — continuă comunicatul— este în întregime de acord cu poziția părții chineze și declară încă o dată în mod explicit că guvernul R. P. Chineze este singurul guvern legal reprezentînd poporul chinez ; provincia Taivan este o parte Inseparabilă a teritoriului Chinei ; planul de a crea „două Chine" sau „o Chină și un Taivan" este, sub orice formă, intolerabil ; „tratatul de pace" japono-clankâișist este ilegal, nul șl neavenit și trebuie abrogat". Ambele părți — se subliniază tn comunicat— declară că promovarea prieteniei dintre cele două popoare și a relațiilor iiorthale între cele două țări ește conformă dorinței comune a popoarelor chinez și japonez și este în interesul salvgardării păcii în Asia și în lume.Cele două părți au ajuns la o Înțelegere asupra problemelor acordului comercial neguvernamental pe 1971, se arată în încheierea comunicatului.Membrii delegației nipone au fost primiți de premierul Ciu En-lai și vicepreședintele Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari pe întreaga Chină, Go Mo-jo. I

Senatul Berlinului occidental, 
de acord cu tratativele 

propuse de guvernul 
R. D. GermaneBERLINUL OCCIDENTAL 3 (Agerpres). — Senatul Berlinului occidental s-a declarat de acord cu tratativele propuse de guvernul Republicii Democrate Germane, anunță agenția D.P.A. Primarul Berlinului occidental, Klaus Schiitz, a declarat miercuri că a adus la cunoștința guvernului R.D.G. faptul că Ulrich Miiller, șeful Cancelariei senatoriale, a fost însărcinat să ducă tratativele In răspunsul Senatului, a spus Schiitz, este exprimat regretul că nu poate fi acceptată data de 4 martie pentru începerea tratativelor. El a anunțat că va propune, cît mai curînd posibil, o altă dată.

Vizita ministrului 
adjunct de externe 

al României la Beirut
BEIRUT 3 (Agerpres). — Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a sosit la Beirut, venind de la Bagdad. La aeroport, el a fost întîmpinat de Nagib Sadaka, secretar general al Ministerului Libanez al Afacerilor Externe, de ambasadorul României, Ștefan ■ Cleja.Petru Burlacu a făcut o vizită ministrului libanez al economiei naționale și al turismului, dr. Saab Ja- roudi. Cu acest prilej au avut loc discuții referitoare la ansamblul relațiilor economice bilaterale și la posibilitățile lor de dezvoltare. Cei doi miniștri și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele obținute în domeniul colaborării economice și dorința celor două părți de a acționa pentru dezvoltarea și diversificarea lor, în folosul ambelor țări

agențiile de presă transmit:
pescuit cubaneze echiPa- jele lor. reținute ilegal la 24 februarie, în timp ce pescuiau în apele internaționale din Golful Mexic.

Ministrul de externe al 
Cehoslovaciei - în Polonia. Jan Marko, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, a sosit miercuri la Varșovia, într-o vizită de prietenie, la invitația omologului său polonez, Stefan Jedrychowski. în a- ceeași zi, cei doi miniștri au Început convorbirile oficiale.

La Pekin a sosit vicepre
ședintele Asociației cultu
rale Chile-China, ventu- relli — informează agenția China

Nouă. La aeroport, el a fost întîmpinat de Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari pe întreaga Chină, și de alte oficialități chineze.
„Cosmos-399". SatoUt’? ar- tificial al Pămîntului „Cosmos-399" 

a fost lansat miercuri în Uniunea Sovietică, informează agenția TASS. A- parâtajul științific instalat la bord 'funcționează normal.
Eliberarea lui Claude Fly, consilierul american răpit la 7 august 1970 de membrii organizației ilegale „Tupamaros". a fost anunțată de postul de radio Montevideo. Claude Fly, în vîrstă de 64 de ani, a fost- internat intr-un spital din capitala uruguayană, pentru a primi îngrijiri medicale.

Consiliul poporului din 
Siria — organism legislativ recent creat — a aprobat in unanimitate candidatura premierului sirian Hafez Assad, pentru postul de președinte al țării — a anunțat radio Damasc. Candidatura premierului sirian va fi supusă, săptămina viitoare, aprobării unui referendum popular.

Președintele Republicii
Singapore, Benjamin HenrySheares, a primit pe ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Winzer. Cu acest prilej, informează agenția A.D.N., a avut loc o convorbire prietenească.

Ministrul comerțului ex
terior al Finlandei, Olavi J- Mattila, și-a încheiat vizita în Cehoslovacia. In cursul vizitei a fost semnat acordul interguvernamental cu privire la colaborarea economică, industrială și tehnică.

Ședința Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
o CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI I. B. TITO 
• RAPORTUL PREZENTAT DE E. KARDELIBELGRAD 3. — Corespondentul A- gerpres, George Ionescu, transmite : La Belgrad a avut loc o ședință a Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care a dezbătut proiectul amendamentelor la Constituție.,în raportul prezentat pe marginea acestui proiect, Edvard Kardeli, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., a subliniat că acesta constituie platforma înnoită a frăției, unității și egalității In drepturi a popoarelor Iugoslaviei. Amendamentele la Constituție, a arătat vorbitorul, nu cer o revizuire In esență a părților sale principale și principiale, aceasta fiind cea mai bună dovadă că transformările survenite în sistemul constituțional iugoslav, chiar dacă au fost frecvente, au avut pină acum o orientare principială clară, generată de baza dezvoltării revoluționare a societății iugoslave in decursul a 25 de ani de existență. Kardeli a enumerat, în continuare, o serie de principii care stabilesc caracterul Constituției — „revoluția comună și lupta comună a popoarelor Iugoslaviei pentru făurirea puterii clasej muncitoare și a tuturor oamenilor muncii, precum și pentru făurirea societății democratice socialiste, conștiința privind legătura destinelor, legătură care orientează popoarele Iugoslaviei spre asigurarea în comun a independenței și securității lor iliiționale?.în ce privește funcțiile economice ale Federației, vorbitorul a subliniat că in amendamentele propuse se prevede ca organele federale să exercite numai acele funcții care rint stabilite prin Constituție, în conformitate cu interesele comune, toate

celelalte funcții economice urmind să fie exercitate de republici și provincii.în noua organizare a organelor federale, a arătat vorbitorul, cel mai important element nou ar urma să-l reprezinte constituirea Prezidiului R.S.F.I„ „care are sarcina de bază de a reprezenta în fața lurpii Iugoslavia și de a acționa pentru înfăptuirea egalității în drepturi a popoarelor și naționalităților iugoslave". Prezidiul R.S.F. Iugoslavia este și cel mai înalt organ de îndrumare și comandă a forțelor armate ale Iugoslaviei. Printr-un amendament special, a arătat Edvard Kardeli, se prevede ca tovarășul Tlto, în calitate de președinte al republicii, să-și mențină toate atribuțiile ce îi revin prin Constituție in momentul de față ; în această calitate, el va fi președintele prezidiului R. S. F. Iugoslavia nou format,Deschizînd dezbaterile, președintele Iosip Broz Ti to a reliefat că tot ce se referă la programul de stabilizare în industrie trebuie să fie rezolvat urgent, deoarece problemele din acest domeniu nu suferă amînare. Trebuie să se permită industriei să se organizeze cît mai curind posibil în spiritul proiectelor de amendamente la Constituție. Iosip Broz Tito a declarat că amendamentele economice sint epur.tAte . In mod corespunzător,. dar că-din dezbateri- ar putea să rezulte uhele propuneri utile.După încheierea dezbaterilor pe marginea raportului prezentat de Edvard Kardeli, Prezidiul U.C.I. a adoptat o rezoluție care aprobă orientarea și esența proiectelor de amendamente la Constituția iugoslavă.

nia- electorală din Franța. Mai 
sint puține zile pină cind, în 
două tururi de scrutin, la 14 și la 
21 martie, francezii cu drept de 
vot sc vor prezenta in fața ur
nelor. pentru a alege primarii 
municipalităților și consilierii 
lor, municipali, adică factorii de 
conducere ai uneia dintre cele 
mai stabile instituții franceze 
— primăria. Așa cum scria re
cent săptămânalul „L’Express" 
intr-o anchetă despre rolul mu
nicipalităților in ansamblul vie
ții sociale, „primarii sint probabil singurele personaje ale vieții politice franceze care și-au păstrat (întreg) prestigiul și toate atribuțiile de altădată cîștigînd cu regularitate altele noi". Două personaje ale vieții 
politice franceze și-au văzut 
intr-adevăr puterea! crescind in 
mod constant din 1945 încoace 
pină in 1970 : președintele repu
blicii șl primarul. In Franța se 
numără astăzi 38 000 de pri
mari, dintre care un important 
număr se află in fruntea muni
cipalităților cu peste 30 000 de 
locuitori ce reprezintă vasta 
rețea urbană a țării.

Alegerile municipale, care au 
loc la fiecare 6 ani, Constituie 
prin ele însele o consultare z.7 
litică pe scară națională, iclț

CORESPONDENTA 
DIN PARIS 

DE LA IOAN GRIGORESCU

„Problema conferinței 
general-europene nu trebuie 

supusă unor condiții prealabile"
UN INTERVIU AL PREMIERULUI MITIA RIB1CICIPARIS 3 (Agerpres). — Intr-un Interviu acordat agenției / France Presse, ORTF-ului și unor ziariști iugoslavi, Mitia Ribicici, președintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, s-a pronunțat pentru lărgirea continuă a schimburilor dintre Iugoslavia și Franța. Elogiind tehnologia franceză, premierul iugoslav a relevat că în prezent între cele două țări se negociază mari proiecte de cooperare pentru fabricarea de cauciucuri la Uzinele „Litostroi" și a unor piese pentru automobile „Renault", în schimbul importului de mașini „Renault" în Iugoslavia.Mitia Ribicici a relevat, de asemenea, că a avut un schimb de păreri cu conducătorii francezi, in legătură cu problemele securității europene. Este necesar, a spus el, să fie valorificat climatul european favorabil pentru a se incheia noi a- corduri economice între Est și Vest. Răspunzînd unei întrebări referitoare la convocarea conferinței general- europene pentru securitate, șeful guvernului iugoslav a declarat : „Noi considerăm că problema acestei conferințe nu trebuie supusă unor a-

numite . condiții prealabile". Dacă In întreaga Europă se stabilește un climat de încredere, va fi ușor să se rezolve și alte probleme, a spus el.Premierul iugoslav a vorbit ziariștilor, de asemenea, despre existenta unor mari posibilități de cooperare între Franța și Iugoslavia în zona Mediteranei. „Noi dorim, a spus el, ca Mediterana să aparțină țărilor riverane". Mitia Ribicici a menționat că, în convorbirile cu premierul francez Chaban Delmas, a exprimat îngrijorarea guvernului iugoslav în legătură cu amînarea soluționării politice a problemelor O- rientului Apropiat. Arătînd că nu e- xistă un plan de pace iugoslav, ci că planul de pace rezultă din rezoluția Consiliului de Securitate, premierul R.S.F.I. a adăugat că „persistența Israelului dc a menține o- cupate teritoriile arabe nu contribuie Ia soluționarea crizei".Președintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ribicici, a părăsit miercuri Parisul întor- cîndu-se în patrie.
ÎN SPRIJINUL DEZVOLTĂRII MULTILATERALE

A RELAȚIILOR ÎN BALCANIBELGRAD 3 (Agerpres). — Miercuri a avut loc la Belgrad o ședință a guvernului iugoslav consacrată examinării unor probleme din domeniul relațiilor cu străinătatea — relatează agenția Taniug. Vecea Executivă Fer deraia a examinat, intre altele, stadiul și posibilitățile de promovare in continuare a relațiilor Iugoslaviei cu celelalte state balcanice. Cu acest prilej, arată agenția, s-a relevat că guvernul iugoslav acordă o însemnătate deosebită dezvoltării în continuare și promovării relațiilor cu

țările balcanice pe baza respectării suveranității, integrității teritoriale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și soluționării tuturor problemelor litigioase pe calc pașnică. Guvernul iugoslav, menționează Taniug, va continua schimbul de păreri cu celelalte țâri balcanice în scopul găsirii celor mal potrivite și mal reale soluții pentru promovarea multilaterală a relațiilor și colaborării de bună vecinătate în Balcani.
Deteriorarea climatului

social-politicBOGOTA 3 (Agerpres). — Climatul social-politic din Columbia a continuat să se deterioreze după instituirea, săptămina trecută, a stării excepționale. Luni și marți s-au produs noi incidente între poliție și participanții la demonstrațiile antiguvernamentale, care au avut loc Ia Bogota și în mai multe orașe de provincie. Sindicatele muncitorilor protestează împotriva politicii economice a guvernului și a creșterii costului

în Columbiavieții. Organizațiile studențești au chemat la o mobilizare generală in toate universitățile și școlile pentru joi. O grevă generală a fost proiectată în întreaga țară pentru săptă- mîna viitoare. O puternică agitație continuă să domnească și în rîn- durile populației rurale. Mii de țărani, nemulțumiți de faptul că autoritățile de la Bogota nu grăbesc a- plicarea reformei agrare, au ocupat cu forța pămînturile unor latifundiari.
11REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se iac la oficiile poștale *i difuzoril din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii.

situarea lor la jumătatea perioa
dei dintre precedentele alegeri 
prezidențiale din 1969 și viitoa
rele alegeri legislative din 1973 
face din actuala campanie elec
torală o adevărată trecere in 
revistă a tuturor forțelor po
litice din țară, un test al popu
larității lor în rindul maselor.

Biografia electorală a Franței 
S-a schimbat in mod substanțial 
in perioada de după ultimul 
război- mondial. Exodul rural, 
concentrările urbane, expansiu
nea demografică a unor mari 
centre industriale, care au cu
noscut creșteri vertiginoase ale 
populației lor, au produs mu
tații serioase in fizionomia țării, 
în raportul dintre lumea satului 
francez și cea a orașului. Un 
oraș ca Grenoble, bunăoară, a 
crescut în 20 de ani de la 80 000 
de locuitori la 185 000 ; o dez
voltate impetuoasă au cunoscut 
și alte vechi centre urbane, ca 
Marsilia, Lyon, Rouen, Reims 
etc. Paralel, a apărut un feno
men de regrupare a localităților 
mai mici și apropiate, ceea ce 
a dat naștere la aglomerări ur
bane de un tip nou, așa cum 
sint orașele „satelit" — vaste 
cartiere de locuințe din vecină
tatea marilor centre tradițio
nale. Tocmai acest tablou al 
vieții citadine franceze, in per
manentă evoluție și mișcare, cu 
importantele sale probleme de 
urbanism, legate de moderni
zarea lor, fac din alegerile mu
nicipale un moment cu profun
de implicații.

Pe de altă parte, campania 
electorală se desfășoară pe-, 
fondul unor largi mișcări so
ciale, după o suită de greve care 
au afectat unele dintre cele mai 
importante sectoare de produc
ție ale Franței, antrenind in
tensificarea vieții politice și 
creind noi raporturi de forțe 
intre partide. In fața acestui 
val de frămîntări, recentele de
clarații ale unui asemenea li
der al partidului, de guvernă
mânt ca Rene Tomasini au ex
primat o încercare de orientare 
a aripii de dreapta din U.D.R. 
către o politică de forță, sin
gura care, după concepția „duri
lor" din acest partid, ar putea 
„restabili" balanța politică în 
favoarea partidului aflat la 
putere.

In acest context, eforturile 
stingii franceze de a stabili o 
unitate de acțiune în ' cadrul 
campaniei electorale au apărut 
ca posibilitate reală și eficace 
de a se opune în bloc reăcțiunii 
și a oferi electoratului, francez ■ 
o alternativă a certitudinilor. 
Intr-o apreciabilă măsură, aces
te eforturi au fost încununate 
pină acum de un promițător 
succes. Astfel, dupd stabilirea 
platformei comune a stingii pa
riziene, elaborată la începutul 
lunii ianuarie pe baza acordu
lui dintre partidul comunist, 
partidul socialist și convenția 
instituțiilor republicane, zilele 
trecute s-a comunicat la Paris 
încheierea cu succes a întocmi
rii listelor de candidați ai U- 
niuriii de stingă în alegerile din 
cele 14 sectoare ale capitalei 
franceze. Este demn de semna
lat faptul că în fruntea celor 
14 liste ale Uniunii de stingă de 
la Paris au fost înscriși numai 
candidații propuși de Partidul 
Comunist Francez. In același 
timp, Uniunea stingii a stabilit 
liste comune de candidați în 
peste o sută de orașe. In unele 
localități, conform acordului 
semnat între Partidul Comunist 
Francez și partidul socialist, 
fiecare partid va merge la pri
mul tur de scrutin cu lista sa de 
candidați, urmind ca la al doi
lea tur să se acționeze in comun, 
in raport cu primele rezultate 
ale votării.
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