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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

■
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8736 Joi 25 martie 1971 6 PAGINI-30 BANI

în ziua de 24 martie a. c., președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Vasili Ivanovici Drozdenko, care și-a prezentat scrisorile de a-
creditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al U- niunii Republicilor Sovietice Socialiste în țara noastră. (Cuvîntările 
rostite în pagina a V-a).
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O condiție a ritmicității în realizarea CU PLANUL

IN PAG. A ll-A

PROIECTLEGE
privind activitatea 

cantinelor-restaurant
pentru salariați

investițiilor chimiei TRIMESTRIAL
LUCRĂRILE CONGRESULUI

ACCELERAREA LIVRĂRII
ÎNDEPLINIT UNIUNII GENERALE

UTILAJELOR TEHNOLOGICE

BIHOR. — Colectivul rafinăriei „Crișana" de la Suplacu de Barcău, județul Bihor, și-a îndeplinit planul pe trimestrul I la principalii indicatori, Rafinăria va produce suplimentar, pînă la sfirșitul acestui trimestru, circa 10 300 tone țiței, 1 200 tone combustibil, 2 000 tone bitum.
.Industria chimică, această ramură care în perioada 1966—1970 a cunoscut o dezvoltare de-a dreptul spectaculoasă — ritmul de creștere de 21,4 la sută fiind net superior oricărei alte ramuri din economie — urmează să-și sporească considerabil producția în anii actualului cincinal, în acest scop, industria chimică va beneficia, în continuare, de importante investiții. Fondurile alocate în acest an, bunăoară, sînt mai mari cu peste 45 la sută decît cele investite anul trecut. La sfirșitul primelor două luni se constată că, față de sarcinile mari prevăzute, rezultatele în îndeplinirea planului de investiții al Ministerului Industriei Chimice sînt nesatisfăcătoare ; în ianuarie și februarie, cînd au existat condiții destul de favorabile pentru munca constructorilor și montorilor pe șantiere, s-a realizat doar 44.6 îa sută din prevederile planului primului trimestru sau, altfel exprimat, 7,6 la sută din volumul anual al investițiilor. Convorbirea de față a pornit tocmai de la această realitate.

Convorbire cu ing.
Gheorghe CARANFIL 

adjunct al ministrului 
industriei chimice

— Vă propunem, tovarășe ad
junct al ministrului, să nu vă 
opriți pe larg asupra neajunsu
rilor care au generat această si
tuație. Interesează îndeosebi să 
ne înfățișați perspectivele depă
șirii momentului critic care a 
survenit in realizarea planului de 
investiții al ministerului.— Propunerea o găsesc avantajoasă. Din păcate, realitatea mă obligă să nu o respect întru totul, dat

fiind că deficiențele din lunile anterioare persistă și in prezent. Ele se rezumă, în esență, la nelivrarea de către diferite uzine constructoare de mașini a unui mare volum de utilaje tehnologice. încălcarea flagrantă a termenelor de livrare a utilajelor a perturbat — și continuă să afecteze serios — activitatea constructorilor și montorilor. Enumerarea cîtorva date o socotesc absolut utilă pentru înțelegerea situației care a survenit pe multe dintre șantierele industriei chimice : față de prevederile contractuale expirate a- nul trecut, la sfirșitul lunii februarie a.c. exista încă o restanță in livrări de 2 096 tone utilaje ; la a- cestea se adaugă alte 281 tone nelivrate la termen față din acest an.Către sfirșitul lunii tr-o largă ședință de ticiparea tuturor factorilor de răspundere, am solicitat furnizorilor de utilaje să examineze cu toată răspunderea situația creată. Dîndu-ne din nou asigurări că nu există motive de îngrijorare pentru realizarea planului de investiții și respec-
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Editura „Cartea Ro
mânească" a împlinit 
recent un an de acti
vitate, răstimp în care 
a reușit să se impună 
in atenția cititorilor 
prin publicarea a nu
meroase scrieri litera
re, a multor lucrări 
inedite, prin inițierea 
unor serii cu un pro
fil distinct (ca aceea, 
bunăoară, a volumelor 
de critică literară). 
Pentru a cunoaște care 
sint preocupările ac
tuale ale colectivului 
redacțional, ne-am a-, 
dresat ' 
diturii Marin 
du-l 

jspună părerea și asu
pra altor aspecte pri- 

’ vind munca editorială.
— Pentru poporul 

nostru, anul 1971 — al 
doilea de activitate al 
editurii „Cartea Ro
mânească" — stă sub 
semnul unei importan
te aniversări: _ împli
nirea unei jumătăți de 
veac de la întemeierea 
P.C.R. Cum va marca 
editura „Cartea româ
nească" acest eveni
ment ?

— Vom marca acest 
eveniment deosebit din 
viața poporului și 
tidului în primul 
prin reeditarea 
lor opere cart}, prin 
valoarea lor artis
tică și conținutul lor 
de idei, au o semnifi
cație spirituală, uma
nă, mai direct legată 
de acest eveniment, u- 
nele dintre ele tratind 
chiar momente din 
lupta partidului: 
„Desculț" de Zaharia 
Stancu", „Bietul loani- 
de“ de G. Călinescu, 
„Șoseaua Nordului" de 
Eugen Barbu, 
rile" de 
Ivasiuc, 
strigat" 
Neagu, w-
Nicolae Breban, volu
me de nuvele de D.R. 
Popescu, Ion Băieșu și 
Ștefan Bănulescu. In 
seria aceasta vor apă
rea în continuare si 
alte opere de valoare 
ale literaturii noastre. 
O altă serie, ce va fi 

, inaugurată în ajunul 
evenimentului sărbăto- i rit, va include lucrări 
de publicistică ale unor I personalități ale litera- i turti care au făcut ga
zetărie I război j decenii.

directorului e-
— scriitorul Preda — rugin- 

totodată să-și

tea 
me nii 
de „Vîrstele 
de 
cu, 
de 
cu, 
de „Comedia umană' ><•■= 
Demostene Botez. Pre
gătim tipărirea in a- 
ceeași serie a unor vo
lume cu tematică si
milară semnate de Mi
ron Radu Paraschives- 
cu, Eugen Jebeleanu, 
Ștefan Roll, Adrian 
Păunescu, Constantin 
Țoiu, Teodor Mazilu 
ș.a. Problematica aces
tor volume este diver
să, de la atitudinea ci
vică directă pînă la

par- 
rînd 
ace-

. „Păsa- 
Alexandru 

„îngerul a 
de Fănuș 

.Francisca" de

înainte de 
și în ultimele 
Dintre aces-

menționez volu- 
ca : „Pentru oame- acestui 

Zaharia
pămînt" 
Stancu, timpului" 

Macoves- ieșean" 
Ivaș- • << 

Boureanu, i“ de

George„Jurnal
George „Cicluri și epoci' 

Radu

Interviu 
cu scriitorul 

Marin PREDA, 
directorul editurii 

„Cartea Românească'

meditația filozofică a- 
supra destinelor omu
lui contemporan și a- 
supra destinelor lite
raturii. Vom tipări de 
asemenea un volum 
antologic intitulat „Mărturii" — expresie 
a conștiinței omului de 
cultură român față de 
evenimentele prin care 
a trecut țara noastră 
in ultimii 50 de ani. 
Sint mărturiile a peste 
60 de scriitori din toa
te generațiile, de la 
N. D. Cocea, Mihail 
Sadoveanu pini la Ni
colae Breban și Nichi- 
ta Stănescu. Ne con
centrăm totodată efor
turile editoriale pentru 
a face să apară cele 
mai bune cărți origi
nale din planul nostru.

— Cred că ar fi util 
de cunoscut punctul 
dumneavoastră de ve
dere cu privire la acti
vitatea editorială. ~ 
direcții ați căutat să 
imprimați, încă de la. 
debut, acestei activi
tăți.

— Simplu vorbind, 
am căutat intre altele, 
să nu se intîmple ca o 
carte bună, venită la

Ce

tipărită.noi, să nu fie . 
Scopul pentru care a 
fost înființată această 
editură este 
publicarea a 
este valoros în dome
niul creației literare 
contemporane. Con
cepția noastră editoria
lă deci ar consta în 
stimularea și promova
rea unei literaturi de 
înaltă calitate artistică, 
în continuitatea marii 
noastre tradiții. Asin 
înseamnă că toate mo
dalitățile de creație 
trebuie sprijinite. Aici 
editorul care vă vor
bește se desparte în 
multe privințe de scri
itorul care sînt. De 
pildă, mie nu-mi place 
suprarealismul in pro
ză, dar dacă este de 
calitate îl publicăm. Se 
înțelege că aceasta nu 
va determina nicioda
tă situația in care pro
ducția editorială să fie 
dominată de cărți cu 
un asemenea specific. 
Acestei concepții cu 
privire la conținutul 
manuscriselor care ne 
vin ne-am străduit 
să-i adăugăm și un 
stil de muncă mai 
eficient care ar con
sta in: simplifica
rea maximă a circui
tului manuscrisului în 
cadrul aparatului ad
ministrativ, a relațiilor 
cu instituțiile cu care 
colaborăm și a redac
ției. La noi, redactorii 
citesc și decid nemij
locit asupra tuturor 
genurilor, de la poe
zie pînă la filozo
fie. Este posibil să 
o facă pentru că avem 
redactori competenți, 
de vastă cultură, cu 
simț artistic și temei
nică pregătire filozofi
că și ideologică. Prac
tica a confirmat e- 
ficiența acestei meto
de. Firește, nu totul 
depinde de noi. Sîn- 
tem încă dependenți de 
instituția numită „Di
fuzarea cărții". Editu
rile noastre nu partici
pă în prezent la fixa
rea tirajului, ca și 
cînd nu noi sîntem 
aceia care știm ce ti
părim. Sperăm că a- 
ceastă legislație se va 
îmbunătăți. Părerea 
mea este că activitatea 
culturală, deși are și 
un aspect comercial,

tocmai 
ceea ce
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tarea termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor, furnizorii de j utilaje în cauză au propus noi țer- I mene de livrare a echipamentelor tehnologice, pe care ne-am văzut nevoiți să le acceptăm. La începutul lunii martie, cînd ne-am întîlnit din nou cu furnizorii de utilaje pentru a analiza stadiul livrărilor, am constatat cu consternare că, chiar și față de aceste termene reeșalonate, survenise o rămînere în urmă de aproape 500 tone utilaje. Complicația cea mai serioasă s-a produs pe cel mai important șantier al industriei chimice — Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Slobozia. Pe lingă cele aproape 2 000 tone utilaje restante din anul trecut, ritmul execuției pe acest mare șantier este „stopat" și de nelivrarea de către unitățile din cadrul Centralei industriale de utilaj chimic și rafinării din Capitală a unor însemnate cantități de armături (circa 3 900 bucăți), fi- tinguri (5 800 bucăți) și flanșe (3 700 bucăți).în ce ne privește, întreprindem tot ce este posibil pentru a recupera cit mai mult din nerealizăriie ce s-au acumulat în primele două luni ale acestui an. După o minuțioasă investigație, în deplin acord cu constructorii și montorii, • am a- juns la concluzia că pînă la sfîrși- tul trimestrului poate fi realizat circa 15 la sută din planul anual do investiții și peste 18 la sută din cel al lucrărilor de construcții-montaj. Constructorii s-au angajat șă intensifice ritmul de lucru peste tot unde lipsa utilajelor nu stînjfenește execuția lucrărilor, în vederea depășirii planului trimestrial de construcții- montaj jcu circa 30. milioane. Lei,
— In vreme ce un volum a- 

preciabil de echipamente, după 
cum ați arătat, întîrzie de mai 
multe luni să sosească pe o serie 
dintre șantierele noilor obiective, 
investigații întreprinse pe cîteva 
șantiere dovedesc că numeroase 
utilaje nu sint contractate de be
neficiarii de investiții respectivi; 
în același timp, multe alte utila
je sînt contractate cu termene 
de livrare necorelate cu fazele 
de construcții și montaj.— Observația este reală. Un volum apreciabil de utilaje necesare obiectivelor aflate în construcție nu sînt încă contractate cu uzinele constructoare de mașini care le produc sau au prevăzute termene de livrare nesincronizate cu cele de punere în funcțiune. Desigur, mă veți întreba : de ce nu s-a rezolvat satisfăcător, la timpul potrivit, și contractarea acestor utilaje ? Răspunsul este ceva mai complicat. în esență, cauza o constituie pretențiile pe care continuă să le formuleze uzinele și centralele din industria constructoare de mașini în ce privește depunerea documentației de execuție a utilajelor, cu 16—21 de luni

Convorbire realizată 
loan ERHAN

(Continuare în pag. a IV-a)

de

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Investigația pe care am întreprins-o la mai multe organizații și direcții județene comerciale, în legătură cu extinderea autoservirii, a continuat în biroul tov. E. Bibiri, doctorand în e- conomia comerțului.— întrucît ați elaborat UN STUDIU în legătură cu extinderea autoservirii în țări dezvoltate și la noi, v-am ruga să subliniați principalele avantaje ale acestei forme moderne de comerț.— Aș reține atenția asupra cîtorva dintre acestea, și anume : 1) timpul mediu necesar pentru servirea unui client este de numai 132 secunde în magazinul cu autoservire, cu peste 50 la sută mai redus decît în magazinele tradiționale cu vînzători ; 2) cumpărătorul are posibilitatea să găsească sub același acoperiș o gamă mult mai mare de produse, deoarece se expune un volum de mărfuri cu 40- 100 la sută mai mare decît în unitățile obișnuite ; 3) expunerea liberă a unei game variate de sortimente constituie un impuls pentru declanșarea unor opțiuni mai numeroase, care în .magazinele tradiționale se realizează mai greu ; 4) folosirea rațională a suprafeței de vînzare. a forței de muncă, a mecanizării parțiale sau totale a unor operații de servire ; 5) accelerarea vînzării în condițiile creșterii productivității muncii — la desfacere participă și... cumpărătorii ; 6) reducerea cheltuielilor de circulație ; 7) creșterea randamentului și beneficiilor întreprinderii comerciale etc.— Au determinat aceste avantaje generalizarea în măsură corespunzătoare a autoservirii ?— Da. Tn Europa, numai în ultimul deceniu, numărul magazinelor cu autoservire s-a triplat ; în unele țări această formă de servire a devenit preponderentă : în Olanda 70 la sută, în R.F.G. 75 la sută. în Suedia 72 la sută, în Elveția 67 la sută etc. Evoluția spectaculoasă a autoservirii evidențiază faptul că în discuție nu sc mai pune oportunitatea introducerii ei, ci perfecționarea și dezvoltarea continuă, organizarea științifică a

BACĂU. — Cinci întreprinderi industriale din județul Bacău, printre care U.E.I.L. „Gheorghe Gheorghiu- Dej“, Șantierul de construcții-monta- je și întreprinderea de foraj din Tg Ocna și-au îndeplinit cu 8 zile înainte de termen planul pe primul trimestru al anului, realizînd o producție globală suplimentară în valoare de peste 7 milioane leii Exprimate în unități fizice, depășirile de plan s-au concretizat în 910 mc lemn pentru celuloză, 670 mc cherestea de fag, 55 tone sodă caustică, 76 tone anti- dăunători și 7,5 tone hîrtie. De remarcat că obligațiile contractuale de export pe acest trimestru au fost onorate de cele cinci întreprinderi încă de la 15 martie.VÎLCEA. — Secția de extracție a petrolului Băbeni și Fabrica de conserve Rîureni sînt primele unități industriale din județul Vîlcea care au anunțat îndeplinirea, înainte de termen, a planului trimestrial. Ca urmare a devansării termenelor de punere în funcțiune a. unor sonde noi. precum și a reintegrării în circuitul productiv a unor sonde aflate în revizie, colectivul schelei Băbeni va da suplimentar. în acest trimestru, o producție în valoare de aproape .1 200 000 lei, realizînd în același timp beneficii peste plan de peste 1 000 000 lei La rîndul ei. Fabrica de conserve din Rîureni va putea realiza peste plan circa 5 milioane de conserve în diferite sortimente.HARGHITA. — întreprinderea minieră „Harghita" a îndeplinit planul pe primul trimestru cu zece zile înainte destermen. Pînă la finele lunii martie, minerii din acest bazin vor realiza o producție globală suplimentară evaluată la 1.4 milioane lei.

De la tribuna Congresului Sindicatelor, ale cărui lucrări au continuat miercuri, au luat cuvîntul numeroși delegați — reprezentanți ai celor ce muncesc în diferite sectoare ale e- conomiei naționale, învățămîntului și culturii — pentru a analiza diverse aspecte din activitatea sindicatelor în spiritul indicațiilor partidului, al tezelor U.G.S.R., pentru a împărtăși experiența proprie, proiecte de viitor. Ei au făcut propuneri menite să ridice pe o treaptă superioară întreaga activitate a sindicatelor din țara noastră.La începutul ședinței de dimineață, tovarășul Gheorghe Petrescu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., a prezentat Raportul cu privire la proiectul de Statut-cadru al sindicatului ; proiectul de Statut-cadru al Uniunii sindicatelor pe ramură de activitate ; proiectul de Statut al Uniunii Generale a Sindicatelor din Re-

publica Socialistă România șl proiectul de Statut al consiliilor teritoriale ale sindicatelor.Au continuat apoi dezbaterile la documentele prezentate, luînd cuvîntul / delegații : Ion Radu, președintele Consiliului județean Mehedinți al sindicatelor, Costache Trotuș, director general al Centralei industriale siderurgice — Hunedoara, Ana Mu- reșanu. președinta Comitetului Uniunii sindicatelor din comerț-coopera- ție, prof. Virginia Mioara Ciupercă, președinta Comitetului sindicatului de la Școala generală nr. 5 din Tul- cea, Rozalia Tier, președinta Comitetului sindicatului de la fabrica „Solidaritatea" din Oradea, Paul Dra- gomir, comandant de cursă lungă la Direcția navigației maritime — Constanța. Nicolae Szekely, Erou al Muncii Socialiste, îngrijitor de animale la întreprinderea agricolă de stat-Turda. Dumitru Bordea, preșe-

dintele Consiliului județean Dolj al sindicatelor, Elena Nae, președinta Comitetului sindicatului Combinatului de confecții și tricotaj e-Bucu- rești. Gheorghe Năstasc, președintele Comitetului sindicatului Rafinăriei- Dărmănești, județul Bacău, Gheorghe Oros, președintele Comitetului sindicatului din unitățile pentru exploatarea și industrializarea lemnului-Si- ghetul Marmației, județul Maramureș, Pogca Brîncoveanu, președintele Consiliului județean Hunedoara al sindicatelor, Carol Unoka, președintele Comitetului sindicatului de la întreprinderea poligrafică „Banatul" din Timișoara. Mihai Chivari, președintele Comitetului. sindicatului Combinatului siderurgic din Reșița, Alexandru Grecu, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din
(Continuare în pag. a IlI-a)
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>In pauzele Congresului Sindicatelor, delegații sindicale de peste hotare s-au întîlnit cu participanți la congres.Delegația Consiliului Central al Sindicatelor din Uniunea Sovietică s-a întîlnit cu delegați din județul Brașov. Reprezentanții muncitorilor din R. P. Chineză s-au întîlnit cu participanți la congres din județul Argeș. Delegația Uniunilor profesionale, din R. P. Albania a avut întrevederi cu un grup de mineri delegați la congres. Delegațiile sindicale din R. P. Bulgaria, R. D. Germană, R.S.F„ Iugoslavia, R. P. Mongolă și R. P. Ungară s-au întîlnit cu delegați la congres din județul Bacău. Reprezentanții sindicatelor din țările

socialiste și delegații la congres din diverse județe și-au împărtășit reciproc aspecte din experiența organizațiilor sindicale din care fac parte, din activitatea oamenilor muncii din țările respective pentru dezvoltarea în continuare a economiei, culturii, științei în țările lor, pentru progresul multilateral al construcției socialiste și comuniste.Delegațiile sindicale din Republica Democrată Vietnam și Republica Vietnamului de Sud s-au întîlnit cu delegați din Capitală, Oaspeții au vorbit despre lupta eroică a poporului vietnamez pentru apărarea ființei sale naționale, a libertății și independenței împotriva agresiunii imperialiste americane. Reprezentanții oamenilor muncii din Capitală au reafirmat sprijinul lor ferm, al întregului popor român, față de lupta dreaptă pe care o duce poporul frate vietnamez.Delegați la congres din județul Dolj s-au întîlnit cu reprezentanți ai sindicatelor din țările Africii, iar țle- legați din Galați cu invitați din țările Americii Latine. Oaspeții au. vorbit delegațiilor la congres despre lupta lor curajoasă pentru o viață

mai bună, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru asigurarea dezvoltării de sine stătătoare a țărilor lor împotriva colonialismului și neo- colonialismului, a rasismului. Delegații români și-au exprimat sentimentele de solidaritate internaționaliste cu oamenii muncii din țările in curs de dezvoltare, cu lupta lor împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptul la o viață liberă și independentă.Reprezentanții sindicatelor din țări arabe s-au întîlnit cu delegați la congres din județul Cluj, interesîn- du-se de jo serie.de aspecte ale activității sindicatelor, de aportul lor la dezvoltarea democrației muncitorești.Alți oaspeți, reprezentanți ai unor organizații sindicale din țări ale Europei occidentale, s-au întîlnit cu delegați la congres din județul Timiș, întîlnirea a prilejuit discuții referitoare la activitatea sindicatelor din aceste țări pentru apărarea drepturilor și libertăților clasei muncitoare, >.împotriva exploatării, pentru apărarea păcii.întîlnirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Ambasadorul IranuluiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri la amiază, in vizită protocolară de prezentare, pe Sadegh Sadrieh, ambasadorul Iranului la București.

La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Ambasadorul TurcieiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri după-amiază, în vizită protocolară de prezentare, peNazif Kuh- ruk, ambasadorul Turciei la București.

La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)

T e I eg rame
Cu ocazia celei de-a 150-a aniversări a Zilei naționale a Greciei, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a transmis regentului Greciei, Gheorghios Zoitakis, prin ambasadorul român la Atena, cordiale felicitări și urări de fericire și prosperitate pentru poporul grec.

★Cu același prilej, din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, ambasadorul român a transmis primului ministru al Greciei, Gheorghios Papadopoulos, felicitări, împreună cu convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare româno—elene se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și grec, al progresului și păcii.
procesului de vînzare și modernizarea lui sub toate aspectele.Extinderea autoservirii are la bază, după cum se vede, rațiuni economice și sociale incontestabile, care avantajează atît comerțul cit și cetățeanul. Este de remarcat faptul că și la noi, în ultimii ani, toate construcțiile noi sînt orientate — încă din proiectare — spre această formă de servire.

numai 11 la sută din totalul rețelei. Am stabilit însă ca anul acesta să mai deschidem cel puțin 30 de unități cu autoservire.în Capitală, în comparație cu alte orașe, după o lungă perioadă de tatonări, s-au făcut anumiți pași înainte pe linia extinderii autoservirii. Ei sînt însă insuficient! în raport cu cerințele și cu posibilitățile care există aici. Sînt 10 ani de cînd s-a trecut, Ia
Extinderea autoservirii în comerț

Sînt argumentele 
slabe sau inerția 
prea puternică?
— în prezent, în Capitală, circa 100 de unități alimentare funcționează pe principiul autoservirii — ne spune tov. Gh. Teodorașcu, director general adjunct în Direcția comercială a consiliului popular municipal București.— Sînt multe sau puține ?— Dacă ne referim la desfaceri, cifra ar putea fi considerată satisfăcătoare : peste 30 la sută din volumul total de mărfuri se vînd prin aceste tipuri de unități. Raportată însă la numărul unităților, cifra reprezintă

noi în țară, la introducerea acestei forme moderne de comerț. Ritmul mediu de dezvoltare a autoservirii în Capitală — pe această perioadă — este însă numai de 1,1 la sută ! Avem de-a face, indiscutabil, cu o inerție greu de explicat, în condițiile în care, practic, toată lumea recunoaște a- vantajele autoservirii.Pentru actualul cincinal, conducerea de partid și de stat a cerut organelor comerciale să ia toate măsurile în vederea extinderii într-o proporție 
de masă a formelor rapide și moder-

ne de comerț, care să economisească timpul cetățeanului și să asigure o circulație rapidă a mărfurilor. Cum răspunde comerțul bucureștean unor asemenea deziderate ? Cele 30 de magazine propuse a fi reamenajate a- nul acesta pe sistemul autoservirii reprezintă o cifră mult sub posibilități și cerințe. Există un studiu al rețelei la Direcția comercială din care rezultă că pe teritoriul Capitalei sînt în prezent 379 de unități care se pretează — prin amenajări mai mari sau mai mici — la introducerea. autoservirii. Foarte bine. Dar dacă amenajarea lor se eșalonează intr-im ritm atît de lent, vor mai fi necesari probabil încă 10 am pentru a fi transformate în unități cu autoservire !Poposim într-un alt oraș mare, Craiova.— Numai 16 magazine alimentare (din 226) s-au pretat pentru autoservire — ni se spune la direcția județeană comercială. în anul acesta vom înființa cinci magazine cu autoservire pentru desfacerea lenjeriei bărbătești și pentru femei, a încălțămintei, tricotajelor și țesăturilor.Deci — și aici — aceleași proiecte cu obiective reduse.Dar să privim de la scara acestor două exemple situația de ansamblu. Numai în 8 județe (Brașov, Gorj, Galați etc.) autoservirea dispune de o suprafață cu ceva mai mare de 50 la sută și asigură o desfacere între 60—70 la sută din totalul volumului de mărfuri. în restul județelor media oscilează între 20 și 30 Ia sută. Cele mai mari rămîneri în urmă în introducerea autoservirii sînt în județe ca Sălaj, Mureș, Cluj. Olt, Arad, Alba, Vrancea ș.a. — unde unitățile de acest tip pot fi numărate pe degetele de la o singură mînă !— Sistemul de vînzare prin autoservire reprezintă 22 la sută din to-
Constantin PRIESCU 
George POPESCU

(Continuare in pag. a II-a)

LA MEDGIDIA

capacitatea

La Fabrica de ciment din Medgidia, a doua ca mărime din țară, a început să producă o nouă linie tehnologică de tuburi de azbociment, cu o capacitate anuală de 1 600 kilometri tuburi pe an. Ca urmare, ne informează inginerul-șef al fabricii, Vasile Șerban, fabrica din Medgidia va furniza șantierelor de hidroameliorații din țară, începînd din 1972. circa 4 000 kilometri tuburi din azbociment cu diametre între 200—600 milimetri. Noua linie tehnologică, intrată în funcțiune, marchează finalizarea unei noi etape de dezvoltare a fabricii. Aici au fost puse în funcțiune, în ultimii doi ani, patru linii de ciment, a căror capacitate de producție a depășit prevederile din proiect cu circa 40 000 tone pe an, precum și secția de plăci și tuburi din azbociment. Față de 1966, capacitatea de producție a fabricii de ciment din Medgidia s-a dublat.
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Consiliul de Miniștri și Uniunea Generala a Sindica
telor din Republica Socialistă România au elaborat pro
iectul de lege privind activitatea cantinelor-restaurant. 
La întocmirea iui au fost consultați oameni ai muncii, 
organizații sindicale, conduceri de întreprinderi, comite
te executive ale consiliilor populare județene.

în spiritul democrației socialiste ce caracterizează 
viața politică, economică și socială a țării noastre, pro
iectul de lege este supus dezbaterii publice pentru ca 
oamenii muncii din întreprinderi și instituții, din toate 
organizațiile socialiste să-și poată aduce contribuția la 
definitivarea iui.

Observațiile, propunerile și sugestiile în legătură cu 
acest proiect de lege vor fi înaintate consiliilor populare 
județene, organelor sindicale județene, Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., presei locale și centrale.

privind activitatea cantinelor-restaurant

în vederea îmbunătățirii activității cantlnelor-restaurănt pentru deservirea salariaților și a membrilor lor de familie cu preparate de calitate superioară, în sortimente variate și la prețuri corespunzătoare, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege :
CAPITOLUL I

Înființarea, organizarea 
și funcționarea 

cantinelor- restaurant

cantinelor- construi în către între- titulare de

Art. 1. — Cantinele-restaurant se Înființează și se organizează prin decizii ale comitetelor executive ale consiliilor populare orășenești, municipale sau județene, la cererea și pe lingă întreprinderile, organizațiile economice sau instituțiile de stat.înființarea și organizarea cantinelor-restaurant se fac în cazurile în care există un număr corespunzător de salariați care iau masa. la aceste unități, astfel incit să se asigure folosirea integrală a capacității lor de preparare și seryire, a meselor, precum și funcționarea.loti.pe,baze economice eficiente.Art. 2. — Cantinele-restaurant sînt subordonate organizațiilor comerciale locale, au gestiune economică, țin evidența a'ctivității și încheie bilanț propriu.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București pot stabili ca direcțiile comerciale să aibă în subordine directă anumite cantine-restaurant ; în asemenea cazuri, cantinele-restaurant au personalitate juridică.Art. 3. — Localurile restaurant care se vor viitor se vor realiza de prinderile și instituțiile plan de investiții, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, și vor fi amplasate în afara incintei unităților.Art. 4. — Cantinele existente vor 
fi reorganizate în cantine-restaurant, de către unitățile pe lingă care funcționează, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, potrivit prevederilor prezentei legi.Conducerile unităților pe lingă care funcționează cantinele existente vor lua măsuri să le separe de incinta unităților și să asigure accesul direct din afară la localul acestora, pentru ca și salariații altor u- nități să poată lua masa la cantinele-restaurant ce se organizează.Art. 5. — în scopul folosirii depline a bazei materiale a cantinelor- restaurant și pentru realizarea unor venituri suplimentare destinate îmbunătățirii calității mesei și ieftinirii costului acesteia, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri ca pe lingă masa de prînz, cantinele-restaurant să servească micul dejun și masa de seară, iar după orele de program și în zile de sărbători să funcționeze ca restaurant.Cantinele-restaurant vor organiza bufete, chioșcuri și alte unități mobile, în incinta întreprinderilor, organizațiilor economice și a instituțiilor de stat, pentru servirea salariaților în timpul pauzei de masă. Cantinele-restaurant vor putea desface și hrana antidot pentru muncitori.La cantina-restaurant pot servi masa și membrii de familie ai salariaților, salariații aflați în delegație, precum și alte persoane din zona respectivă. De asemenea, se va putea organiza și servirea meniurilor Ia domiciliul consumatorilor, pe bază de abonament sau comenzi prealabile.Art. 6. — Pe măsura creării bazei materiale necesare, în cantinele-restaurant se va introduce sistemul de autoservire.în acest scop. Ministerul Comerțului Interior și celelalte organe centrale șl locale, care au în subordine unități producătoare de utilaj comercial, vor lua măsuri în vederea sporirii producției de linii de autoservire, de utilaje frigorifice, termice și de mecanizare a muncii, destinate funcționării cantinelor-restaurant.Art. 7. — în vederea asigurării bunei sale funcționări, cantina-restaurant are un comitet de conducere format din : delegatul conducerii întreprinderii ai cărei salariați sînt abonați ; delegatul sindicatului și delegatul organizației Uniunii Tineretului Comunist din această întreprindere; reprezentantul salariaților abonați, ales de aceștia.în cazul cînd la cantina-restaurant servesc masa salariați ai mai multor întreprinderi, din comitetul de conducere al cantinei-restaurant vor putea face parte și delegații din cadrul acestor întreprinderi, stabiliți ca mai sus.De asemenea, din comitetul de 
conducere face parte și șeful canti-

G EL Proiect

pentru salariați
la popu-

— Se recomandă Uniunii
CAPITOLUL IIde conducere

CAPITOLUL III
Dispoziții finale

se
La Combinatul chimic Craiova

Noi produse azotoase

aleg, din rîn- al acestui co-

Cooperativelor Agricole de să ia măsuri pentru apli- mod corespunzător a pre- prezentei legi la cantinele

consiliilor conducere vor liia
aceleași de ali-

nei-restaurant, cu drept de vot deliberativ.Membru comitetului de conducere al cantinei-restaurant dul lor, un președinte mitet.Art. 8. — Comitetul al cantinei-restaurant exercită următoarele atribuții :— adoptă hotărîri privind dezvoltarea activității cantinei-restaurant și stabilește măsurile necesare pentru buna funcționare a acesteia ;— hotărăște, cu acordul conducerii întreprinderilor, în funcție de nevoi, înființarea de bufete, chioșcuri, tonele în incinta întreprinderii ;— ia măsuri pentru Îmbunătățirea permanentă a calității meniurilor fixe și a preparatelor, diversificarea sortimentelor potrivit cerințelor salariaților și supraveghează respectarea normelor igienico-saniitare în cantina-restaurant și unitățile acesteia ;— urmărește folosirea eficientă a bunurilor cantinei-restaurant, asigurarea integrității patrimoniului acesteia și gospodărirea fondului de mărfuri ;— aprobă orarul de funcționare alcantinei-restaurant ; 1— stabilește meniurile fixe și celelalte preparate care pot fi servite la cantina-restaurant, precum și preturile acestora ;— analizează periodic și avizează dările de seamă prezentate de șeful cantinei-restaurant.Hotărîrile comitetului de conducere al cantinei-restaurant se iau cu majoritate simplă de voturi. în caz de egalitate, președintele comitetului de conducere hotărăște asupra măsurii ce trebuie luată.Comitetul de conducere al cantinei- restaurant, membrii acestuia, răspund de măsurile luate și activitatea desfășurată, atît față de comitetul executiv al consiliului popular, cit și față de salariații, conducerile întreprinderilor și organizațiile obștești pe care Ie reprezintă.Art. 9. — Șeful cantinei-restaurant se numește și se eliberează din funcție de către comitetul executiv al consiliului popular cu avizul conform al comitetului de conducere al cantinei-restaurant. El conduce în mod operativ întreaga activitate a cantinei-restaurant, ia măsuri concrete pentru îndeplinirea hotărîrilor comitetului de conducere, angajează patrimonial și răspunde de activitatea economico-financiară, potrivit dispozițiilor legale.Art. 10. — Organele de conducere colectivă ale întreprinderilor, organizațiilor economice și instituțiilor vor urmări cum sînt gospodărite fondurile fixe și celelalte mijloace materiale pe care acestea le-au pus la dispoziția cantinei-restaurant, calitatea și varietatea meniurilor servite salariaților lor, iau măsurile ce intră în competența lor ca activitatea can- tinei-restaurant să se desfășoare pe baze eficiente, în scopul satisfacerii depline a nevoilor salariaților.Art. II. — Comitetele sindicatelor din întreprinderile, organizațiile economice și instituțiile de stat, consiliile orășenești, municipale și jude- sarcina controlatene ale sindicatelor au de a îndruma, sprijini și sistematic modul de funcționare a cantinelor-restaurant, aprovizionarea acestora la timp și cu mărfurile necesare, prepararea meniurilor variate și de bună calitate, potrivit cerințelor salariaților și la prețuri accesibile, respectarea regulilor igienico- sanitare, asigurarea unei serviri corespunzătoare.Art. 12. — Comitetele de conducere ale cantinelor-restaurant sint obligate să ia măsuri operative pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de comitetele executive ale consiliilor populare și de organele de conducere colectivă precum și pentru velor preconizate dicale in urma' tuate, în vederea tivității generale taurant și constatate.Art. 13. — Ministerul Comerțului Interior și comitetele executive ale consiliilor populare răspund de a- provizionarea și buna funcționare a cantinelor-restaurant.Aprovizionarea cantinelor-restaurant cu mărfurile agroalimentare necesare se asigură de la fondul central, la prețuri fixe de stat, direct din depozitele comerțului cu ridicata sau de la furnizorii locali, beneficiind de rabat comercial, la nivelul cotelor stabilite pentru merțul cu amănuntul.Pentru completarea fondului mărfuri, cantinele-restaurant dreptul să cumpere produse agroalimentare, inclusiv animale vii, de la cooperativele agricole de producție, de la producătorii individuali și de 
pe piața neorganizată sau din maga-

ale întreprinderilor, realizarea obiecti- de organele sin- controalelor efec- îmbunătățirii ac- a cantinelor-res- înlăturarea deficiențelor 

CO-deau

zinele cu amănuntul, în condiții ca și unitățile mentație publică.Cantinele-restaurant pot organiza gospodării anexe, îndeosebi crescătorii de animale și păsări, acolo unde există condiții corespunzătoare și unde furajarea este asigurată.Art. 14. — Pentru folosirea rațională a mijloacelor de transport și aprovizionarea operativă, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri ca, în cazul cantine- lor-restaurant situate în orașe, municipii sau în sectoarele municipiului București, aprovizionarea să se facă — în mod organizat — de un colectiv din cadrul organizațiilor comerciale locale pentru toate cantinele-restaurant situate în localitatea sau sectorul respectiv.Art. 15. — în vederea sporirii eficienței economice a activității can- tinelor-restaurant, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsurile organizatorice ca bucătăriile mari ale unor cantine-restaurant, care dispun de bază materială corespunzătoare, să aprovizioneze și alte cantine-restaurant din zonă cu preparate culinare și semipreparate, precum și pentru înființarea unor gospodării anexe mari în vederea aprovizionării mai multor cantine- restaurant.

Finanțarea, creditarea 
și acoperirea 
cheltuielilorArt. 16. — Realizările cantinelor- restaurant. ale bufetelor și celorlalte unități ce funcționează pe lingă acestea sînt scutite de ■ plata impozitului pe circulația mărfurilor.De asemenea, cantinele-restaurant sînt scutite de plata impozitului asupra clădirilor ce le dețin.Art. 17. — Activitatea cantinelor- restaurant nu se planifică cu beneficii. Eventualele beneficii realizate de către acestea din activitatea bufetelor, a chioșcurilor și a celorlalte unități, precum și din funcționarea lor pe regim de restaurant, vor fi utilizate pentru îmbunătățirea mesei, reducerea costului acesteia și dezvoltarea activității economice.Art. 18. — (întreprinderile economice și instituțiile de ..sfat vor. suporta pentru meniurile fixe servite pe bază de abonament, precum și pentru celelalte preparate vîndute salariaților, prin bufetele și alte unități din incinta întreprinderii și instituției de stat : costul apei, energiei electrice, combustibilului și al transporturilor pentru aprovizionarea cantinei-restaurant, cheltuielile legate de amortisment, chirie și reparații ale fondurilor fixe, precum și uzarea sau înlocuirea obiectelor de inventar.Acolo unde există condiții, întreprinderile, organizațiile economice și instituțiile de stat vor pune la dispoziția cantinei-restaurant, spre folosință, localul necesar funcționării.In cazul în care la cantina-restaurant Iau masa salariați ai mai multor unități, cheltuielile arătate în prezentul articol se plătesc lunar de acestea, în raport cu numărul de abonați și numărul meselor servite.Art. 19. — întreprinderile, cu aprobarea adunării generale a salariaților, pot aloca — din beneficiile rămase la dispoziția lor pentru premii și investiții necentralizate — o sumă destinată dezvoltării cantinei-restaurant, precum și pentru îmbunătățirea mesei servite salariaților.Cuantumul sumei prevăzute în alineatul precedent se stabilește de adunarea generală a salariaților, anual, o dată cu dezbaterea dării de seamă asupra activității prezentate de comitetul de direcție al întreprinderii.De asemenea, întreprinderile ai căror salariați iau masa la cantina- restaurant vor sprijini, prin salariații lor tehnico-administrativi, ținerea unor evidențe, efectuarea inventarelor și calcularea prețurilor la cantina-restaurant.Art. 20. — Organizațiile comerciale locale nu vor putea percepe cote pentru cheltuielile de administrație și conducere de la cantinele-restaurant în subordine.Art. 21. — Salariații care servesc meniuri fixe la cantina-restaurant, pe bază de abonament, vor suporta, prin prețul mesei : costul alimentelor, calculat pe baza prețurilor de . procurare ; fondul de salarii și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului cantinei-restaurant, inclusiv contribuția pentru asigurări sociale ; cheltuielile de regie ale cantinei restaurant, în afara celor prevăzute la art. 18.Art. 22. — Prețurile se stabilesc de comitetul de conducere al cantinei- restaurant după cum urmează :a) Prețurile pentru meniurile fixe servite salariaților pe bază de abonament se calculează fără beneficii, potrivit prevederilor artieolului 21.b) Prețurile pentru celelalte preparate și produse, precum și pentru meniurile fixe servite fără abonament în cantina-restaurant se formează din costul alimentelor calculat pe baza prețurilor de procurare și a cheltuielilor totale de regie, la care se adaugă, și un anumit beneficiu. Prețul astfel format va trebui să fie mai mic decît prețul cu care se desfac preparatele și produsele în unitățile comerciale de alimentație publică de categoria a IlI-a,

Prețurile la pîine și produse zaharoase sînt cele în vigoare pentru desfacerea cu amănuntul lație.Comitetele executive ale populare și comitetele de ale cantinelor-restaurant măsuri ca prețurile meniurilor fixe ' servite pe bază de abonament, precum și ale celorlalte preparate, să fie stabilite și menținute la nivel accesibil tuturor categoriilor de salariați.Art. 23. — Cantinele-restaurant pot servi și creșele, căminele de copii, staționarele, internatele pentru elevii școlilor profesionale sau ucenicii întreprinderilor ai căror salariați iau masa la cantina-restaurant, în condițiile de hrană prevăzute de reglementările în vigoare, decontînd cu întreprinderile respective prețul de cost total al meselor servite, fără beneficiu.Art. 24. — Salarizarea personalului cantinelor-restaurant se face potrivit reglementărilor în vigoare.Plata salariilor personalului cantinelor-restaurant se face din încasările realizate.Art. 25. — Cantinele-restaurant au cont curent la bancă și se finanțează cu avansuri de la abonați și cu credite bancare, cu o dobîndă de 0,5 la sută.Art. 26. — Activitatea economică a cantinelor-restaurant și a unităților acestora, gestionarea valorilor materiale și bănești, precum și respectarea regulilor generale de comerț in aceste unități vor fi verificate de către organele de control și inspecție, potrivit reglementărilor legale cu privire la competența și a- tribuțiile acestora în unitățile comerciale.

Art. 27. — Cantinele existente și cantinele-restaurant care funcționează pe lingă întreprinderile, organizațiile economice și instituțiile de stat din localitățile în care aprovizionarea populației se realizează prin unitățile comerțului de stat trec, in subordinea organizațiilor comerciale ' ' sau direcțiilor comerciale, după caz, conform art. 2, iar obiectele de inventar aflate in folosința lor transferă acestora, fără plată.Totodată, se predau și indicatorii de plan economico-financiari și de muncă și salarii. Personalul operativ și tehnico-administrativ afectat activității cantinelor-restaurant se transferă în interes de serviciu.Art. 28. — Rămîn în subordonarea întreprinderilor, desfășurindu-și activitatea în condițiile prezentei legi, cantinele pentru salariații întreprinderilor agricole de stat și ai întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii. cantinele care funcționează pe lingă șantierele de construcții- montaj și exploatările forestiere. , în cazul in care condițiile locale permit, comitetele executive ale consiliilor populare pot Jua măsuri și pentru preluarea acestora.Art. 29. — Dispozițiile prezentei legi nu se aplică la :a) popotele personalului unităților Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului ;b) cantinele școlare de orice fel, inclusiv cele studențești, precum și cele ale spitalelor, creșelor și cămi-
(Urmare din pag. I) consecvență ce le revinse pretează Avram, șef de organizării co-talul unităților care ne spune Dumitru serviciu în Direcția merțului din Ministerul Comerțului Interior. în prezent există, în toată țara, peste 630 de magazine alimentare cu autoservire. în sectorul nealimentar nu deținem deocamdată o evidență a evoluției lor (?!).Dovezile ritmului lent de promovare a acestei forme moderne de comerț se reflectă și în faptul că din 1968 și pină acum autoservirea s-a extins doar în 100 de unități alimentare ; că în 1970 în alimentația publică, numărînd peste 3 000 de unități, s-au creat linii cu autoservire în numai 22 de restaurante ; că în sectorul nealimentar nu există nici măcar o evidență sumară a evoluției autoservirii.— Ministerul — continuă tovarășul Avram — a elaborat tot felul de instrucțiuni, a organizat schimburi de experiență, a făcut calcule și demonstrații pentru a releva cit mai pregnant avantajele autoservirii. Consiliile populare județene, care conduc practic comerțul pe plan local, nu acționează însă cu suficientă hotă- rîre în această direcție.Șeful serviciului organizarea rețelelor comerciale încearcă o explicație care are, firește, temeiurile ei : rutina și inerția în promovarea formelor noi de comerț n-au fost încă dislocate, pe plan local se mai acordă credit văicărelilor gestionarilor care pretind că autoservirea „presupune un mare risc comercial". Or, din situațiile pe care le deține M.C.I., nici o unitate cu autoservire din tară n-a înregistrat pierderi la riscul comercial.Vasăzică, în ciuda unor instrucțiuni clare. în ciuda rezultatelor net superioare înregistrate pină acum în unitățile care au adoptat-o (productivitate aproape dublă, reducerea timpului de servire cu 50 la sută), extinderea autoservirii ce ? Adresînd această multor conducători de trenează. De întrebare mai organizații și

nelor de copii. Salariații . unităților respective vor putea lua masa la a- ceste cantine, nefiind obligatorie înființarea și organizarea unei cantine-restaurant distincte. în asemenea cazuri, plata preparatelor consumate se va face în condițiile prezentei legi.Organizarea și funcționarea cantinelor menționate în prezentul articol se fac potrivit instrucțiunilor emise de organele centrale interesate.Art. 30. — Ministerul Comerțului Interior și . Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor vor asigura fondul de marfă necesar pentru aprovizionarea ritmică și cu produse de bună calitate 
a cantinelor-restaurant.Ministerul Sănătății va aoorda a- sistentă de specialitate și va controla desfășurarea activității cantinelor- restaurant in condiții corespunzătoare de igienă;Art. 31, — Se recomandă Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești și Uniunii Naționale a Producție carea în vederilor proprii.Art. 32.Centrale a Cooperativelor de Consum să ia măsuri pentru preluarea cantinelor existente — în localitățile în care aprovizionarea populației se realizează prin unitățile din sistemul său — și. pentru organizarea lor în condițiile prezentei legi. în asemenea cazuri, obiectele de inventar ale cantinelor trec în folosință gratuită la organizațiile cooperației de consum în subordinea cărora vor funcționa cantinele-restaurant.De asemenea, se recomandă Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum să organizeze noi cantine- restaurant potrivit prevederilor prezentei legi, în localitățile în care aprovizionarea populației se realizează prin unitățile din sistemul săuArt. 33. — Vînzările realizate prin cantinele-restaurant care se preiau de către comitetele executive ale consiliilor populare și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum vor fi incluse în planul vînzărilor cu amănuntul și în sarcina de încasări în numerar ale acestora, potrivit reglementărilor în vigoare.Art. 34. — Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor sint autorizate să modifice în mod corespunzător indicatorii de plan economic. muncă și salarii și financiar ai ministerelor. .’celorlalte 'organe; centrate, consiliilor populare, județene și al municipiului București, cu influențele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei legi, în baza protocoalelor încheiate de ministere și celelalte organe centrale și locale interesate, în limita indicatorilor de plan și buget aprobați pe anul 1971.Art. 35. — Hotărîrea Consiliului de Miniștri hr. 1 375 din 29 aprilie 1953 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cantinelor cu modificările ulterioare, Hotărîrea Consiliului de Miniștri hr. 56 din 5 februarie 1955 privind prețul meselor la cantină, pct. 6 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2 579 din 11 decembrie 1956 privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Consiliului de Miniștri, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 727 din 6 iunie 1959 privind înființarea și organizarea de restaurante-cantină de către Comitetul Executiv al Consiliului popular al municipiului București, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1 273 din 28 august 1959 privind 'acoperirea cheltuielilor cantinelor pentru salariați, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.

direcții comerciale București,Craiova, Tulcea, Cluj etc.) am primit răspunsuri care dovedesc o concepție limitată, îngustă, in legătură cu posibilitățile de dezvoltare a autoservirii. între cauzele „obiective", una ne-a fost, repetată ca un leit-motiv : „Avem puține unități care se pretează să fie amenajate pentru autoservire". insis

Sint argumentele
slabe sau inerția

■

tat asupra acestei cauze și am aflat că prin „pretează" comerciânții înțeleg „magazine care să aibă o suprafață de cel puțin 100 mp". Extinderea autoservirii continuă deci să fie concepută numai în complexe mari— de tipul supermagazinelor — și nu ca o acțiune practică, mobilă, care să asigure introducerea sistemului ca atare în toate tipurile de unități — și mai mari și mai mici— care deservesc curent populația. Unde a dus această „concepție" ? Autoservirea s-a introdus doar in

• Opera Română : Liliacul —19,30. 
e Teatrul de operetă : Secretul 
iul Marco Polo — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Regele 
Lear — 20; (sala Studio) : Să nu-țl 
faci prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) ; Puri-

Saiacele în ureche — 20; (la
Dalles) : Gluga pe oclil — 20.
• Teatrul Mic : Zadarnice jocuri 
de iubire — 20.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Schimbul
— 20.
• Teatrul Glulești : Tango la Nisa
— 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Ma- 
teiaș Gîscarul — 9,30; Comoara 
din insula piraților — 16.
a Teatrul evreiesc de stat : Actul 
de căsătorie — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 15; (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea 7 —
17,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Mini-jazz eu 
maxi-haz — 19,30.
« Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase (sala Savoy) : Bimbirlcă — 
premieră — 19,30.
a Circul „Globus" ; Circus expres

• Renegata : PATRIA — 9; 12; 
15; 18, 20,30.
e Mihai Viteazul : MODERN — 8; 
12; 16; 20, EXCELSIOR — 8,15; 12; 
16; 20, LUCEAFĂRUL — 8; 12; 
16; 20.
o Secretul clin Santa Vittoria î 
CAPITOL — 3: 10,45; 13,15; 16;
18,45; 21,30.
a Cei trei care au speriat Vestul : 
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
o Romeo și Julieta : CENTRAL
— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, TO
MIS — 9,30; 12,30; 16; 19,30, BU- 
CEGI — 9,15—12 în continuare;
16,15; 19,15.
a Prețul puterii : FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Los Tarantos : VICTORIA — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
a Ultima relicvă : LUMINA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Asasinul din cartea de telefon
— 9; Evadații — 10,30; 12,30; 14,30;
16,30 : CINEMATECA_(sala_Union).
• Noroc Kekec : TIMPURI NOI 

9,30—17,15 în continuare.
Program de filme documenta- 
: TIMPURI NOI — 19; 20,30.
Cîntecele mării : DRUMUL 

LARO-

re
s
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
a Trandafiri roșii pentru Ange
lica : GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Clanul sicilienilor : ARTA — 
9—15.45 în continuare; 13,15; 20,30, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
e îngerii negri : GIULEȘTI

. 15.30:119.:

. CRAIOVA (corespondentul „Scinteii", Nistor Țuicu). — în urma unui studiu întreprins de un colectiv format din inginerii Ion Nica, Ștefan Spirilă. Ion Revnic și chimista Ofelia Nistor a fost stabilit procesul de producție pentru fabricarea unui nou tip de îngrășămînt pe bază de acid-azotic și dolomită, denumit nitrocalcar. Acest îngrășămînt este destinat terenurilor acide ca îngrășămînt și ca amendament. Nitrocalcarul poate fi

unitățile alimentare (nici aici în proporțiile necesare) și este aproape complet străină celorlalte profile comerciale. Așa se face că în unități de tipul merceriilor, galanteriilor, marochinăriilor, articolelor de uz casnic, metalo-chimice, de lenjerie, confecțiilor etc., autoservirea se află parcă în fața unui teren minat — nimeni nu se gîndește la introdu

2232

cerea ei ! Or. în alte țări, ponderea autoservirilor cu suprafețe mici, sub 60 mp, — de tipul unităților amintite — depășește 40 la sută. Oricîte apeluri platonice s-ar face, oricîte instrucțiuni s-ar elabora, fără măsuri practice bine gîndite, care să meargă pînă la cercetarea condițiilor din fiecare județ, ministerul nu va reuși să învingă rutina celor care n-au înțeles încă ce tendințe domină în comerțul modern. Pe de altă parte, în ciuda competențelor lărgite ce li 
8-au acordat, consiliile populare nu-și

• B. D. Intră în acțiune ; VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul samurai : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Tripla verificare : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20.
• Bănuit e mortul : MOȘILOR — 
15,15; 17; 18,45; 20,30.
• Genoveva de Brabant : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, PACEA — 15,45; 18; 20.
o Vagabondul : BUZEȘTI — 9; 
12,30; 16; 19,30.
o Tarzan, omul junglei ; Tarzan, 
omul-maimuță : DACIA — 8,30—
19,30 în continuare.
• Ambasador al Uniunii Sovie
tice î FERENTARI —15,30; 17.45; 20. 
o Pe luciul glieții : UNIREA — 
15,30; 18.
• Lokis : UNIREA — 20,15.
• Băieți buni, băieți răi ; LIRA
— 15,30; 18; 20,15, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
• Un italian în America : VOLGA
— 10—16 în continuare; 18,15;
VIITORUL — 15,45; 18,15.
• începutul : VIITORUL —
• Mexic »70 : AURORA — 9;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Răzbunarea Sfîntulul : MUNCA
— 15,30; 13; 20,15.
• Incineratorul : CRÎNGAȘI 
15,30; 18; 20,15.
• Strada lăturalnică : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

11,15;

PROGRAMUL I

18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară • 
In cinstea semicentenarului : 
Fragment din noul roman al 
lui Nagy Istvan, în lectura 
autorului • A SO-a aniversare 
de la nașterea compozitorului 
Băla Bartolc.

18,30 Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati.

19,00 Spectacol festiv cu prilejul 
Congresului Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. 
Transmisiune directă de la 
Sala Palatului Republicii So
cialiste România.

20,15 Telejurnalul de seară.
20,45 50 de ani, în 50 de evocări — 

Anul 1931 q Apariția „Scîn- 
teii" ilegale • Congresul al 
V-lea.

21,00 Planeta se grăbește — film 
documentar de montaj. Sce
nariul și regia : Paul Anghel 
si Sergiu Verona.

21,35 Cîntece îndrăgite în interpre
tarea soliștilor Aurelia Fătu 
Răduțu, Maria Păunescu, Ion 
Cristoreanu și Simion Pop. 
Acompaniază o formație in
strumentală condusă de Tu
dor Pană.

21,55 Teleglob. Călătorind 
U.R.S.S.
Telejurnalul de noapte. 
Fotbal : Legia Varșovia — 
Atletico Madrid (repriza a 
Il-a). Cupa Campionilor Eu
ropeni. Transmisiune înregis
trată de la Varșovia, 
închiderea emisiunii progra
mului I.

23,15

PROGRAMUL II

20,00

20,50

Concert extraordinar al Or
chestrei simfonice a Radio- 
televiziunii. Dirijor Iosif Con
ta. în program : Simfonia a 
Vl-a „Patetica" de P. I. Ceai- 
kovskl.
Univers 
sateliți, 
Buletin

XX. Meteorologie, 
calculatoare, 
de știri. Sport.21,25_______ _ . _____

21,35 Istoria filmului. Filmul .mut 
— o artă desăvîrșită. Prezintă 
D. I. Suchianu.

23,00 închiderea .emisiunii progra
mului IT.

realizat în mai multe sortimente. -cu un conținut de calcar mai mic sau mai mare, în funcție de aciditatea solului căruia îi este destinat. Zilele acestea. după ce au trecut cu succes probele de laborator și pe instalații, s-au produs primele șarje industriale de nitrocalcar. Pînă la sfîrșitul anului, combinatul chimic Craiova va produce 100 000 tone nitrocalcar, din care o bună parte va fi destinat exportului.

exercită cu fermitate și drepturile șl obligațiile pe linia dezvoltării activității comerciale.Este adevărat — și vom sublinia și noi acest lucru — autoservirea nu se poate generaliza fără dezvoltarea în condiții corespunzătoare a pre- ambalării. După cum se știe, în a- ceastă direcție au fost și sînt serioase rămîneri in urmă. Ele au făcut recent obiectul unei analize inițiate de către conducerea partidului, în cadrul căreia au fost stabilite măsuri și s-au dat indicații ca industria și comerțul să-și concentreze eforturile în vederea dezvoltării accentuate a preambalării. în ce privește industria, pînă în 1975 ponderea produselor alimentare preambalate va crește la făină pînă la 33 la sută, la orez pînă la 71 la sută, la zahăr pînă la 50 la sută. Dar aceste creșteri, cu toate eforturile ce se fac, nu acoperă încă în întregime nevoile pieței. în aceste condiții — așa cum s-a stabilit — se cere ca întreprinderile șl organizațiile comerciale să contribuie, prin mijloace proprii, la sporirea cantităților de produse preambalate. Și in această direcție organele comerțului vădesc comoditate, o insuficientă preocupare. Iată însă un exemplu care demonstrează ce posibilități există. După cum se știe, comerțul cu legume și fructe nu primește nici un produs preambalat. Cu toate acestea, datorită eforturilor proprii — concretizate în crearea unor secții speciale — unitățile sale vind populației produse preambalate în proporție de peste 50 la sută. Indicații de a acționa în acest spirit au primit și O.C.L.-urile și direcțiile județene. Dar în loc să treacă la fapte, acestea oferă justificări — că n-au una, că n-au alta — și așteaptă ca totul să vină din altă parte.Or, atita vreme cit organele comerțului nu vor învinge propriile rețineri, propriile slăbiciuni de concepție și organizare, extinderea autoservirii nu va cunoaște amploarea pe care o reclamă cerințele unei deserviri rapide și moderne a populației.

1.
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I UCRĂRILE CONGRESULUI U. G. S. R.

RAPORTUL CU PRIVIRE DIN CUVIN TUL PARTICIPANȚILOR

LA PROIECTELE DE STATUTE
prezentat de tovarășul Gheorghe PetrescuCongresul — se precizează Sn începutul raportului — are loc în condițiile unui puternic entuziasm și avînt creator ale întregului popor pentru îndeplinirea istoricelor hotă- riri ale Congresului al X-lea al partidului, pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Clasa muncitoare, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, înfăptuiesc cu fermitate politica internă și externă a partidului, considerînd-o ea pe propria lor politică, deoarece ea corespunde întru totul năzuințelor și intereselor fundamentale ale națiunii noastre socialiste.Dezbaterea largă cu membrii da sindicat, cu activul sindical, în cadrul conferințelor uniunilor pe ramuri și în presă, a documentelor pregătitoare pentru congres — se arată în continuare în raport — a tezelor și proiectelor de statute în spiritul hotărîrilor plenarei C.C. al partidului din 10—11 februarie a. c„ al concluziilor de înaltă valoare teoretică și practică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a evidențiat în mod pregnant dorința unanimă a organelor și organizațiilor sindicale, a tuturor membrilor de sindicat de a munci cu însuflețire pentru ca sindicatele să-și îndeplinească intr-un mod cit mai corespunzător importantul rol încredințat de partid în viața societății noastre socialiste.Larga adeziune a membrilor de sindicat la documentele supuse discuției, caracterul profund democrație a! dezbaterilor rezultă și din faptul că s-au făcut peste 16 800 de propuneri și sugestii, dintre care o parte însemnată a fost valorificată pentru îmbunătățirea proiectelor de statute. In forma în care le supunem spre adoptare congresului, proiectele statutelor reflectă mutațiile calitativ superioare survenite în organizarea și activitatea sindicatelor din țara noastră și considerăm că ele vor asigura condițiile organizatorice necesare pentru ca munca organelor și organizațiilor sindicale să se ridice la înălțimea exigențelor prezente și de perspectivă.Proiectele de statute prevăd că toate organele și organizațiile sindicale pun la baza întregii lor activități lupta pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român.,Trăsătura distinctivă a proiectelor noilor 'statute este dată de faptul că prevederile referitoare la normele da organizare au ca punct de convergență principiile autonomiei și democrației sindicale, eliminarea centralismului excesiv, apropierea tuturor organelor sindicale executive de activitatea din unitățile de bază. In aplicarea centralismului democratic, accpntul principal se pune.pe .latura, lui'esențială, pe democrație;‘‘Prin proiectul de statut-cadru al sindicatului se prevede dreptul pe care il au sindicatele de a discuta toate pro-' blemele care privesc bunul mers al întreprinderii, problemele sociale și cultural-educative. Prin aceasta, se va asigura de fapt participarea efectivă a muncitorilor la conducerea activității tuturor unităților. De o mare însemnătate, in acest sens, este statuarea principiului, potrivit căruia marea majoritate a membrilor organelor executive de conducere ale sindicatelor trebuie să fie oameni ai muncii care lucrează nemijlocit în diferite sectoare ale producției materiale și spirituale. Aceasta va contribui la înlăturarea unor neajunsuri serioase ce au existat în activitatea sindicatelor. în acest sens, se va asigura o legătură strînsă a organelor de conducere cu colectivele de oameni ai muncii, ceea ,ce va contribui la cunoașterea concretă a preocupărilor și cerințelor membrilor de sindicat, la elaborarea de liotărîri și măsuri în concordanță cu realitățile din organizațiile sindicale.Statutele dau expresie, prin prevederile lor, și unei alte cerințe de care depinde dezvoltarea democrației muncitorești. Organele sindicale sint obligate să dezbată cu masa largă a oamenilor muncii proiectele tuturor ’ hotărîrilor și măsurilor pe care urmează să le ia în problemele mai "teportante. Se prevede, de asemenea, ca la sindicate, la. uniunile pe ramuri și Ia consiliile teritoriale să se creeze comisii pe probleme, iar la activitatea Consiliului Central și a unor consilii să fie atrase, pe lîngă membrii organelor alese, și alte cadre cu pregătire și experiență. Va fi asigurată, astfel, aplicarea efectivă a principiului muncii, conducerii și răspunderii colective în întreaga activitate a organelor sindicale.Proiectele de statute ridică Ia rang de principiu autonomia organizațiilor sindicale și a uniunilor pe ramuri de activitate ca parte inseparabilă a de-, mocrației muncitorești. Aceasta le va da posibilitatea să manifeste o largă inițiativă, să-și organizeze munca în. funcție de problemele concrete din întreprinderi, instituții și din fiecare ramură de activitate, să stabilească cele mai corespunzătoare forme și metode de muncă. Sindicatele hotărăsc de sine Stătător asupra afilierii la uniunile pe ramuri, iar acestea decid, de asemenea, liber, aderarea la Uniunea Generală,Se fac noi reglementări în ceea ce privește relațiile dintre organele și organizațiile sindicale din structura U.G.S.R.Sindicatul — care trebuie să devină în realitate unitatea de bază a mișcării sindicale — este definit ca organizație profesională, care reunește în rîndurile sale toți oamenii muncii din întreprinderea sau instituția respectivă, în calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producție si producători ai bunurilor materiale și spirituale.în proiectul statutului-cadru al sindicatului se subliniază că sarcina principală a organizației sindicale este de a asigura participarea membrilor ei, a tuturor salariaților, la elaborarea și realizarea planurilor de producție anuale și de perspectivă, de a sprijini, prin acțiuni proprii, organizarea științifică a producției și a muncii, utilizarea deplină a mașinilor și instalațiilor, a timpului de lucru și a forței de muncă, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor materiale, pentru creșterea continuă a eficienței activității economice.Sindicatele, se prevede în statutul- cadru, au obligația de a-și aduce în

treaga lor contribuție la organizarea adunărilor generale ale salariaților, precum și la transpunerea în viață a măsurilor adoptate cu acest prilej.Sindicatul este investit, totodată, cu dreptul și îndatorirea de a milita cu perseverență pentru ca organele de conducere tehnico-administrative să-și respecte îndatoririle față de angajați, cuprinse în legislația muncii, să îndeplinească întocmai și la timp obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de viață, la creșterea salariilor, realizarea cheltuielilor social- culturale, ocrotirea muncii femeilor și a tineretului, folosirea c.ît mai judicioasă a fondurilor alocate de stat pentru protecția muncii, îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul colectiv de muncă. Sindicatul răspunde de întreaga activitate cultu- ral-educatlvă a salariaților, fiind chemat ca, în strînsă colaborare cu organizația U.T.C., să folosească dm plin baza materială de care dispune, să organizeze acțiuni de educare a tineretului, de pregătire profesională, politică și ideologică a acestuia. Autonomia pune în fața fiecărui sindicat necesitatea să manifeste inițiativă și răspundere deplină, să acționeze operativ și competent pentru rezolvarea problemelor care preocupă și interesează colectivul de muncă, fără să aștepte instrucțiuni și îndrumări speciale.Uniunii ii revine rolul de a îndruma și conduce activitatea sindicatelor din ramura respectivă în rezolvarea problemelor de producție, sociale și profesionale, să sprijine sindicatele afiliate in organizarea activității pentru realizarea prevederilor statutelor proprii, să înfăptuiască hotărîrile pe care le adoptă și sarcinile ce revin din hotărîrile uniunii și ale Consiliului Central al U.G.S.R.în colaborare cu consiliile de administrație ale unităților economice cu statut de centrală, uniunea răspunde de organizarea, pregătirea și desfășurarea adunărilor salariaților pe centrale, iar împreună cu ministerul răspunde de soluționarea la timp a propunerilor făcute de salariați.Ca o prevedere nouă în proiectul de statut-cadru este și aceea că u- niunea pe ramură încheie contractul colectiv de muncă cu ministerul sau instituțiile centrale de stat corespunzător și îndrumă încheierea contractelor colective de muncă în iițtre- prinderi și unități cu statut de centrală. controlează. împreună cu conducerile ministerelor și instituțiilor centrale, modul de îndeplinire a acestora .■Stalului investește uniunile cu sarcini și atribuții în domeniul activității cultural-educative, și sportive de masă. Ele reprezintă sindicatele în relațiile cu organizațiile sindicale internaționale de ramură și cu cele similare de peste hotar,e. Comitetul . uniunii va dispune de buget.;, și; are } dreptul de a-și stabili insignă și dra- ț pol propriu.Proiectul de statut al consiliilor teritoriale ale sindicatelor stipulează că acestea sint; organe de coordonare a sindicatelor de pe raza teritoriului respectiv. Dintre sarcinile mai importante ale consiliilor județene, municipale și orășenești ale sindicatelor. trebuie menționate in mod deosebit acelea privind Îndrumarea sindicatelor de pe teritoriul respectiv, pentru îndeplinirea și depășirea planului de stat, generalizarea experienței înaintate în organizarea producției și a muncii. în activitatea cu inventatorii și inovatorii : organizarea controlului obștcsc-muncitoresc asupra calității produselor din întreprinderile industriei alimentare și ușoare. conducerea activității caselor de cultură ale sindicatelor, a ansamblurilor și formațiilor artistice proprii ; organizarea. în colaborare cu organele locale ale Uniunii Tineretului Comunist și cu organele de stat de specialitate. a unor manifestări cultural- arti.stice. De asemenea, ele inițiază și conduc acțiunile comune ale sindicatelor în domeniul educației fizice, turismului și sportului de masă și de performanță, eolaborind cu organele locale ale Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport și ale Uniunii Tineretului Comunist.In proiectul de Statut al Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România se precizează că Uniunea Generală a Sindicatelor reunește în rîndurile sale uniunile sindicatelor pe ramuri de activitate și organizațiile sindicale, asigură unitatea organizatorică și de acțiune a membrilor de sindicat, pune în centrul activității sale înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de construire a comunismului în România.Uniunea Generală a Sindicatelor asigură participarea sindicatelor și, prin intermediul lor, a tuturor salariaților la conducerea treburilor de stat și obștești, constituind, la nivelul țării, un larg forum de reunire, cadrul organizat de consultare a maselor, de dezbatere și rezolvare de către acestea a problemelor dezvoltării economice și social-culturale.Aducînd îmbunătățiri structurii, organelor executive, în locul actualului Secretariat al Consiliului Central proiectul de statut prevede alegerea unui birou executiv mai reprezentativ, din care să facă parte președintele, vicepreședinții și secretarii Consiliului Central, din care o parte vor lucra nemijlocit în producție. Acesta va organiza și controla îndeplinirea hotărîrilor Consiliului Central și ale Comitetului său Executiv, se va ocupa de selecționarea, promovarea, școlarizarea și repartizarea cadrelor, de rezolvarea problemelor curente.Statutul Uniunii Generale a Sindicalelor prevede ca una din sarcinile importante dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu organizațiile sindicale din toate țările socialiste. din celelalte țări, pe baza principiilor egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, a respectului reciproc, militarea pentru unitatea mișcării sindicale internaționale, pentru solidaritatea tuturor forțelor care -luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neooolonia- lismului, pentru progresul social șl pace.In partea de încheiere, raportul a informat că Consiliul Central al Uniunii Sindicatelor a elaborat și un proiect de lege privind sindicatele din Republica Socialistă România, textul acestui proiect fiind supus dezbaterii delegaților la congres.

In cuvîntul său, tovarășul ION
RADU, președintele Consiliului județean Mehedinți al sindicatelor, a spus : Anii cincinalului încheiat au fost anii construcției celui mai mare obiectiv hidroenergetic al țării. Constructorii români, împreună cu constructorii din țara vecină și prietenă — R.S.F. Iugoslavia — au tradus în fapt hotărîrile celor două guverne de folosire a potențialului energetic de care dispune Dunărea în zona Porților de Fier.în continuare, referindu-se Ia stilul de muncă al organelor sindicale, vorbitorul a arătat că pe bună dreptate conducerea Consiliului Central al U.G.S.R. a fost criticată pentru centralism excesiv, pentru formalism și birocratism. Critica de jos nu era primită de Către unii din conducătorii Consiliului Central. La ridicarea cu curaj a diferitelor cerințe ale vieții practice și a problemelor ce frămîntau membrii de sindicat s-a răspuns uneori cu motivări sau con- tracritică.Vorbitorul s-a referit, in continuare, la faptul că unii conducători de întreprinderi care nu se împacă cu critica înlătură uneori din calea lor pe cei combativi folosind diverse forme, găsindu-le „nod în papură". El a propus ca în Legea sindicatelor, ce urmează a fi adoptată în curînd, să se prevadă măsuri de îngrădire a practicilor de acest fel.Referindu-se la problemele care a- par în legătură cu respectarea și aplicarea legilor și altor acte . normative — și în primul rînd cele referitoare la acordul global și stimularea realizării de economii — vorbitorul a arătat că Ministerul Muncii s-a mulțumit cu a trimite o circulară prin care indică să se aplice prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniștri privind stimularea celor ce realizează economii de materiale, fără să se mai aștepte instrucțiunile ministerelor. Indicația din circulară este la prima vedere bună, dar de fapt nil a schimbat cu nimic lucrurile, ceea ce dovedește încă o dată că anumite . probleme nu se rezolvă doar prin circulare și adrese.Sindicatele din România, care reprezintă interesele oamenilor muncii din țara noastră — a spus în continuare vorbitorul — aprobă întru totul politica externă înțeleaptă a partidului și guvernului de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de extindere a cooperării multilaterale cu toate statele lumii, pe baza principiilor respectării independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc.Urmărim cu sentimente de trainică solidaritate internationalists lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane, pentru i- părarea libertății și suveranității sale. Aprobăm, de asemenea, pe deplin poziția statului nostru față de situația din Orientul Apropiat. Interesele păcii din această regiune cer rezolvarea grabnică a conflictului, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, retragerea trupelor israelierie de pe teritoriile ocupate, rezolvarea problemei palestițierie,. ,re- cuho’ăȘferea dreptului tut'Oror statelor din această zonă ia securitate' și pace.Luînd cuvîntul, ing. COSTACHE 
TROTUȘ, directorul general al Centralei industriale siderurgice-Hu- nedoăra, după ce a apreciat ajutorul primit din partea organelor sindicale din județ și pe ramură, s-a referit ia unele probleme reieșite din Tezele 'Consiliului Central al U.G.S.R; și proiectul de statut-cadru. ■ Legarea viabilă a activității sindicatelor —• a relevat vorbitorul — de preocupările economice din întreprinderi. impun ridicarea rolului grupei sindicale în conducerea producției, legiferarea grupei sindicale ca cea mai autentică formă a democrației muncitorești.în altă ordine de idei — a subliniat vorbitorul — consider că este foarte important să se asigure cadrul corespunzător participării mai active a organelor sindicale la soluționarea multiplelor probleme sociale ale salariaților. Existența unor case de odihnă, spre exemplu, în administrarea sindicatelor din marile întreprinderi, a'șa cum este căzui combinatului nostru, amplasate la distanțe convenabile, construite eventual din fonduri obținute în actualele reglementări din beneficii peste plan sau alte surse, ar permite organizarea de zile de odihnă și re- creere pentru salariații fruntași. De asemenea, ăr fi bine ca o parte din beneficiul întreprinderilor să fie transferat sindicatelor și afectat construcțiilor de cteșe, cămine de zi și grădinițe.în cuvîntul său, tovarășa
MUREȘANU, Pre?edin‘* Comitetului Uniunii sindicatelor din comerț .și cooperație, ă arătat că in sectorul circulației mărfurilor, sindicatele nu s-au preocupat îndeajuns pentru organizarea pe criterii științifice a activității, pentru practicarea unui comerț modern și receptiv față de nevoile cumpărătorilor. Deși, în cadrul adunărilor generale ale salariaților, numeroși lucrători au arătat că există resurse de perfecționare a metodelor de organizare șî conducere a activității, de valorificare și gospodărire rațională a fondului de mărfuri.Comitetul Uniunii și sindicatele din ramură trebuie să dovedească mai multă combativitate pentru înlăturarea manifestărilor de birocratism și centralism excesiv, care creează greutăți artificiale în aprovizionarea populației și în îndeplinirea sarcinilor de desfacere — a spus în continuare vorbitoarea. Comitetul uniunii noastre nu a folosit eficient prezența sa în colegiile ministerelor, în consiliile de administrație, iar sindicatele din întreprindere în comitetele de direcție, pentru â îmbunătăți aprovizionarea și gospodărirea fondului de marfă.în activitatea sindicatelor din comerț se impune o intervenție promptă în cadrul unor acțiuni largi, cuprinzătoare, pornită de la comitetul uniunii, în fiecare sindicat și în fiecare grupă sindicală, al cărei obiectiv să-l constituie, așa cum s-a precizat și la conferința pe ramură, imprimarea unei atitudini corecte și civilizate față de cumpărător. Consider că greșit s-a procedat a- tunci cînd comitetele uniunilor pe ramură au fost absolvite de atribuții și sarcini în domeniul organizării activității politice, și cultural-educative de masă, fapt care s-a răsfrînt, cu efecte negative, și în. domeniul comportării și pregătirii profesionale.

Profesoara VIRGINIA MIOARA 
CIUPERCĂ, președinta sindicatului de la Școala generală nr. 5 din Tulcea, a abordat, in cuvîntul rostit, unele' probleme ale învățămîntului. Vorbitoarea a spus : Pentru orientarea școlară și profesională a elevilor, pentru cultivarea în rîndurile acestora a dragostei pentru muncă, pentru activitatea productivă, propun ca organele și organizațiile noastre sindicale să fie investite cu răspunderi precise, bineînțeles con- lucrînd cu sindicatele din întreprinderi și instituții, în organizarea de lectorate pedagogice la locul de muncă. în asigurarea unor mai bune condiții desfășurării practicii elevilor în producție. Ministerul Invăță- mîntului să ia măsurile necesare pentru asigurarea bazei materiale în vederea organizării în condiții tehnice superioare a laboratoarelor de orientare școlare și profesionale.Relevind rolul important al caselor corpului didactic, vorbitoarea a arătat că deși au trecut doi ani dc la hotărîrea înființării lor, pină în prezent ele nu funcționează în toate județele și acolo unde există nu dezvoltă o activitate pe măsura scopului pentru care au fost create, deoarece lipsesc condițiile materiale adecvate și nu s-a statornicit o concepție clară asupra rolului lor de centre metodice și de informare a cadrelor didactice.în continuare, vorbitoarea a cerut comitetului uniunii ca, in colaborare cu conducerea uniunilor societăților științifice ale cadrelor didactice și Institutul de științe pedagogice, să sprijine organele sindicale in organizarea unor întîlniri cu cercetători experimentați, care să prezinte corpului profesoral metodologia muncii de cercetare pedagogică și unele rezultate concretizate în studii de specialitate.Președinta Comitetului sindicatului Fabricii „Solidaritatea'‘-Oradea, 
ROZALIA TIER, a S>3US Pr°- blemele dezbătute în congresul nostru se înscriu in multiplele preocupări ale partidului pentru continua adinei re a democrației socialiste, pentru atragerea și participarea activă a oamenilor muncii, și în primul rînd a clasei muncitoare, la conducerea directă și nemijlocită a treburilor economice și social-culturale ale țării.Experiența organizației sindicale pe care o reprezint dovedește că â- tunci cînd sindicatul se preocupă de cunoașterea și însușirea de către toți salariații a politicii partidului, aceștia participă mai activ la aplicarea în viață a sarcinilor ce le revin în activitatea economică, socială și culturală. în unitatea in care lucrez se observă creșterea nivelului conștiinței socialiste a maselor, oamenii muncii dau dovadă de un profund atașament și devotament față de patrie, de partid, față de cauza socialismului. Se întărește pe zi ce trece frăția dintre oamenii, muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, se întăresc unitatea și coeziunea întregului popor în jurul partidului.Comitetul sindicatului nostru, a arătat vorbitoarea, organizează in mod sistematic informarea oamenilor muncii despre hotăririle de partid și de stat, despre conținutul legilor ca- re-i interesează mai îndeaproape, precum și despre cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, atît in ramura noastră de specialitate, cit și în zone mai generale, contribuind prin aceasta la lărgirea orizontului cultural-științific al salariaților.Dar, a spus vorbitoarea, cu toate rezultatele bune obținute, munca cul- tural-educativă nu se desfășoară incă la nivelul cerințelor, clubul pe care îl ăvem la dispoziție nu este folosit în mod judicios, tineretul nu este ajutat să-și petreacă timpul liber in condițiile cele mai bune ; de asemenea, organizarea timpului liber al muncitorilor și ăl familiilor lor lasă de dorit. Țin să arăt — a spus delegata de la Oradea — că în activitatea cultural-educativă am fost împiedicați de. multe ori de prevederile rigide ale unor instrucțiuni ale Consiliului Central. Centralismul excesiv a constituit o frînă in activitatea noastră, cu toate că sindicatul a dispus de anumite fonduri pentru activitatea cultural-educativă, totuși n-am putut folosi aceste fonduri l'ară aprobarea organelor superioare.In încheiere, vorbitoarea â împărtășit din experiența pozitivă a rezolvării propunerilor făcute în adunările generale, prin colaborarea sin-, dicâtului cu comitetele de direcție.Comandantul de cursă lungă PAUL 
DRAGOMIR a subliniat, ptintre altele, că organele sindicale din portul Constanța, Comitetul Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transporturi și telecomunicații trebuie să pună în centrul activității lor mobilizarea tuturor salariaților pentru o mai bună întreținere și exploatare a mijloacelor de transport.Pentru noi, problema cea mai importantă este reducerea timpului de staționare sub operațiuni de descăr- care-incărcare și în reparații a navelor maritime comerciale. In portul nostru — și menționez că nu numai din vina întreprinderilor portuare, ci și a celor exportatoare sau primitoare de mărfuri — navele staționează sub operațiuni, mai ales de încărcare, mult prea mult, comparativ cu alte porturi cu aceeași dotare tehnică. De aceea, consider că sindicatele, împreună cu conducerile tehnico-administrative, ar trebui să se ocupe cu mai multă răspundere de organizarea activității la fiecare loc de muncă, de pregătirea de noi cadre de muncitori, de ridicarea continuă a pregătirii lor profesionale. Vorbitorul a propus să fie studiată posibilitatea stimulării navigatorilor sau echipajelor care, prin eforturi proprii și aplicarea unor inițiative, reduc timpul de imobilizare a navelor în șantiere pentru reparații, cit și costul reparațiilor.La congresul nostru — a spus în încheiere vorbitorul — participă un mare număr de oaspeți de peste hotare, reprezentanți ai sindicatelor, ai clasei muncitoare, ai oamenilor muncii din zeci de țări. In călătoriile noastre, ca navigatori, avem legătură cu muncitorii portuari din diverse țări și constatăm cu satisfacție că toți oamenii muncii cu care venim în contact sint călăuziți de aceleași idealuri de luptă pentru pace, pentru libertate, pentru progres social.

A luat în continuare cuvîntul tovarășul NICOLAE szekely, în grijilor de animale la I.A.S. Turda, Erou al Muncii Socialiste. El a spus : Ca urmare a preocupării organizației 

de partid, sindicatului, conducerii administrative, noi, muncitorii îngrijitori și mulgători la complexul de vaci, cu vechime în această meserie, am reușit să facem față sarcinilor deosebite de îngrijire a numărului mare de vaci de elită și record, precum și în îngrijirea vițeilor de la a- ceste vaci. Permanent, am crescut pe lîngă noi alți muncitori tineri, pe care i-am învățat cum să îngrijească animalele.Din 1956, la vacile îngrijite de mine, s-a obținut o producție medie anuală de 6 500 litri lapte, și chiar mai mult, de la fiecare vacă, rezultat pe care-1 obțin și în prezent. Aceste rezultate mi-au adus mare bucurie și prețuire. Pe baza lor am realizat cîștiguri lunare, și anuale foarte bune și am fost decorat. Acum o lună, la prima consfătuire pe tară a lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, am fost distins cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. Mă bucur că partidul si guvernul României socialiste se interesează permanent de oamenii muncii, români, maghiari și de alte naționalități.Tovarășul DUMITRU BORDEA, președintele Consiliului județean al sindicatelor Dolj, după ce a exprimat, în numele celor 140 000 membri de sindicat din județul Dolj, totala adeziune față de documentele supuse dezbaterii congresului, a înfățișat marile succese obținute in dezvoltarea economică și social-culturală a județului Dolj.Relevind că acțiunile întreprinse de sindicate pentru organizarea științifică a producției și a muncii, pentru creșterea eficienței economice au fost sporadice, superficial organizate, uneori și fără continuitate, vorbitorul a spus în continuare: Acum, cînd am ascultat raportul prezentat în fața congresului .de tovarășul președinte Virgil Trofin, îmi dau și mai bine seama că stă în puterea noastră să adoptăm un stil nou de muncă, novator, să atragem masele la soluționarea problemelor complexe economice și sociale.Consacrindu-și apoi cuvîntul analizei activității sindicatelor din județ în problema îmbunătățirii utilizării timpului de lucru și a mașinilor, prin intensificarea muncii politico-educative în rîndul salariaților în scopul întăririi disciplinei, vorbitorul a considerat că organul sindical teritorial n-a ajutat în suficientă măsură sindicatele din întreprinderile de construcții, unitatea de prefabricate, cele din transporturi și industria locală pentru a crea o puternică opinie de masă împotriva manifestărilor de indisciplină.Preocuparea pentru îmbunătățirea activității sindicatelor face parte integrantă din măsurile luate de conducerea partidului pentru perfecționarea organizării vieții sociale, dezvoltarea și adîncirea continuă a democrației muncitorești — a spus tovarășa ELENA NÂE, președinta Comitetului sindicatului Combinatului de confecții și tricotaje-Bucurcști.Paralel cu activitatea desfășurată de comitetul sindicatului in vederea realizării , sarcinilor de producție — a spus vorbitoarea — am acordat și acordăm o atenție deosebită îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale salariaților noștri.Referindu-se, în continuare, la practica tutelării mărunte a sindicatelor de către organele superioare, vorbitoarea a arătat că, nu o dată, s-a întimplat ca activiști ai Comitetului Uniunii și ai organelor teritoriale să nu fie de acord cu măsurile și acțiunile stabilite de sindicatul fabricii. Mai mult. în unele cazuri, in baza indicațiilor primite, au fost prevăzute unele acțiuni care, după părerea sindicatului, nu erau cele mai actuale pentru perioada respectivă.La neajunsurile ce s-au manifestat în activitatea sindicatelor a contribuit, după părerea mea, și modul în care Comitetul Executiv al C.C. al U.G.S.R. a acționat în unele perioade, precum și stilul și metodele de muncă folosite uneori de acesta. Apreciez că in lumina documentelor supuse dezbaterii congresului, sindicatele dispun de condiții și posibilități reale pentru înfăptuirea in practică.a dezideratelor legate de a- dîncirea democrației sindicale și a autonomiei acestora.Exprimîndu-și acordul cu aprecierile din raportul supus dezbaterii
(Urmare din pag. I)transporturi și telecomunicații, Marin Enache, muncitor la întreprinderea de construcții hidroenergetice-Lo- tru, județul Vîlcea, Mihai Bădulescu, președintele Comitetului sindicatului uzinei „1 Mai“ din Ploiești, Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, Leontin Chiș, miner de la Exploatarea Sărmășag din județul Sălaj. Vasile Blăjan, muncitor la Combinatul chimic din Tîrnă- veni, Nicolae Nedelcuț, medic primar la Spitalul de adulți nr. 1 din Brăila. Ștefan Drăgulin, președintele Comitetului sindicatului de la Stațiunea centrală de cercetări zootehnice Periș, județul Ilfov. Constantin Năstase, miner la Exploata- rea-Lupeni, județul Hunedoara.In timpul lucrărilor s-a anunțat că pe adresa Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România au sosit 170 de telegrame și scrisori din partea colectivelor de muncă din fabrici, uzine, mine, întreprinderi agricole de stat, institute de cercetări și de învățămînt, care adresează urări de deplin succes lucrărilor congresului. In cuvinte pornite clin inimă, oamenii muncii își exprimă recunoștința lor fierbinte față de conducerea partidului, personal față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru înțeleaptă politică internă și externă a partidului, pentru grija deosebită pe care o poartă celor ce muncesc, pentru fidelitatea cu care slujește interesele și aspirațiile întregului nostru popor. In telegramele și scrisorile adresate se subliniază deosebita însemnătate a cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la sarcinile, rolul și locul sindicatelor în etapa actuală de dezvoltare a patriei noastre. Mesajele relatează despre succesele obținute în realizarea angajamentelor luate în cinstea sărbătoririi semicentenarului partidului.în cea de-a doua zi a lucrărilor, congresul a fost salutat de Rene Duhamel, secretar al Confederației Generale a Muncii din Franța, Vladimir Iovanovic, membru al Prezidiului Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, președin

congresului, referitoare la activitatea U.G.S.R. in domeniul relațiilor internaționale, vorbitoarea a spus : Faptul că sindicatele noastre întrețin, in prezent, legături cu organizații sindicale din peste 100 de țări demonstrează cu prisosință că ele promovează neabătut politica de dezvoltare a relațiile? de prietenie și colaborare frățească cu sindicatele din toate țările socialiste, acordind, totodată, importanța cuvenită dezvoltării continue a legăturilor cu organizații sindicale de alte orientări și afilieri din țările capitaliste. Acest luoru este confirmat pe deplin de prezența la congresul nostru a numărului mare de delegați de peste hotare.Președintele comitetului sindicatului din Rafinăria Dărmănești, tovarășul GHEORGHE NĂSTASE, a arătat că pe bună dreptate s-a subliniat necesitatea c.a în etapa actuală de dezvoltare a societății socialiste, sindicatele să pună accentul in activitatea lor pe aplicarea largă a principiilor democrației. In unele privințe. Capacitatea organizatorică și prestigiul sindicatelor au slăbit tocmai din cauză că în problemele ce trebuiau să fie rezolvate cu participarea largă a membrilor de sindicat, s-au luat hotărîri de către colective res- trînse sau de către organele teritoriale, fără cunoașterea reală a ceea ce se întîmplă în întreprindere.Consider că . autonomia sindicatului trebuie să se manifeste în toată complexitatea ei, pornind de la problemele de planificare a muncii și pînă la problemele de natură financiară, care să fie lăsate la latitudinea organizațiilor sindicale din întreprinderi.Pentru cunoașterea problemelor ce ne frămîntă. în a căror rezolvare ne pot fi de folos organele noastre sindicale superioare, ar fi necesar ca membrii acestor organe, activiștii să-și desfășoare mai mult activitatea în întreprinderi.Vorbind în numele celor peste 12 000 de membri de sindicat din Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Sighetul Marmației — români, ucrainieni, maghiari și de alte naționalități — care înfrățiți muncesc pentru valorificarea superioară a uneia din principalele bogății naturale ale județului Maramureș, tovarășul 
GHEORGHE OROS, președintele comitetului sindicatului din U.E.I.L. Sighet, s-a referit la început la schimbările radicale produse în munca și viața forestierilor maramureșeni, datorită politicii partidului de industrializare socialistă. Trebuie să spun — a arătat vorbitorul — că multe din aprecierile critice cuprinse în cuyîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și in raportul U.G.S.R. se referă și la munca, noastră. Astfel, o parte din propunerile făcute de muncitori în adunările generale nu s-au rezolvat de către comitetul de direcție sau organele ierarhice superioare. Este adevărat. în activitatea comitetului sindicatului — al cărui președinte sint — nu am manifestat suficiență insistență pentru urmărirea realizării-propunerilor făcute de salariați.' Insă, trebuie să arăt că în ultimii doi ani n-a participat la adunările salariaților din unitate nici un reprezentant din partea comitetului uniunii de ramură, minister sau Consiliul Central al U.G.S.R.Ținind seama de specificul muncii în exploatările forestiere, vorbitorul a propus intensificarea activității cultural-educative, dotarea întreprinderilor de exploatări forestiere cu caravane cinematografice, care să prezinte muncitorilor filme artistice, documentare, tehnice, de popularizare a științei și altele.Președintele Consiliului județean al sindicatelor Hunedoara, tovară- 

POGEA BRÎNCOVEANU, a arătat că, în sprijinul îndeplinirii sarcinilor economice, sindicatele din județ âu întreprins numeroase acțiuni.-După ce a prezentat contribuția sindicatelor din județ la îndeplinirea cu aproape o lună înainte de termen a prevederilor cincinalului recent încheiat, la realizarea unui spor al producției industriale de 5 miliarde lei pe seama creșterii productivității muncii, vorbitorul a spus :Rezultatele obținute se datoresc a- plicării consecvente a măsurilor sta
te al Conferinței Uniunii Sindicatelor din Muntenegru, Somoskoi Gâ- bor, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară, Margarete Miillcr, secretar al Conducerii centrale a Federației Sindicatelor Libere Germane (F.D.G.B.), Henryk Kowalski, membru al Prezidiului Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Polonă. Huynh Van Than, membru al Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor pentru eliberarea Vietnamului de sud, Hă The- Un, vicepreședinte al Federației Generale a Sindicatelor din R.P.D. Coreeană, Idris Dhrami, secretar al Consiliului Central al Uniunilor profesionale din R.P. Albania, Josă M. Perez Kosquete. șef de departament in Centrala oamenilor muncii din Cuba, Bcdrich Kacirek, secretar al Consiliului Central al mișcării sindicale revoluționare din R.S. Cehoslovacă, R. Badniarag, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Mongolă, Oularc Ansouma- ne, secretar general adjunct al Confederației naționale a muncitorilor din Guineea, în numele Uniunii sindicatelor panafricane, (U.S.P.A.), Ricardo Mario Acosta Baladon, secretar general al Sindicatelor muncitorilor constructori din America Latină, Awad Taha Abdel Kader, secretar al Federației Muncii din Republica Arabă Unită ; reprezentantul Comisiilor muncitorești din Spania ; Brahini Kerbati, secretar național al Uniunii Generale a oamenilor muncii din Algeria, Oskar Ibanez Coron,, membru al Consiliului național al Centralei unice a oamenilor muncii din Chile, Isamu Inoue, director al Biroului financiar al Consiliului general al sindicatelor din Japonia, Bortii Axel Bolin, secretar general adjunct al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.), Wilson Chakulya, secretar general al Congresului Sindicatelor din Zambia, Mustapha Makhlouf, membru al Comitetului Executiv, secretar general adjunct al Uniunii Generale Tunisiene a Muncii, Joseph Bamy, membru al Consiliului Confederației sindicale din Congo (Brazzaville). Kamal Sarkar, trezorier și membru al Secretariatului Comitetu

bilite de conducerea de partid și da stat, pentru perfecționarea activității de organizare, conducere și planificare a economiei, participării e- fective și creatoare a maselor de oameni ai muncii la dezbaterea planurilor anuale, la stabilirea programelor de măsuri pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor prevăzute, expresie profundă a democrației noastre socialiste.Reflectînd însă asupra muncii noastre prin prisma analizei făcute de congres, rezultă cu claritate că eficiența activității sindicatelor nu s-a ridicat la nivelul’ cerințelor. Trebuie recunoscut deschis că la diminuarea eficienței muncii sindicatelor, a autonomiei acestora au contribuit și neajunsurile acumulate ani de-a rîndul în relațiile dintre ele și organele teritoriale. Acordarea de către Consiliul Central a unor atribuții largi consiliilor județene, municipale, a dus în unele cazuri la tutelarea comitetelor sindicatelor, ceea ce nu le-a permis să acționeze de sine stătător și cu inițiativă în soluționarea problemelor. O dată cu sporirea democrației sindicale și lărgirea autonomiei sindicatelor, este necesar să fie luate și măsuri pentru înlăturarea unor manifestări de centralism excesiv în problemele organizatorice, cultural-educative și financiare ale sindicatelor.In cuvîntul său, tovarășul CA
ROL UN0KA, președintele Comitetului sindicalului de la întreprinderea poligrafică „Banatul“-Timi- șoara, a relevat la început dezvoltarea întreprinderii în anii cincinalului trecut, dezvoltare concretizată în modernizarea continuă a procesului de producție, ridicarea gradului de eficacitate, rentabilitate sporită și îmbunătățirea continuă a calității produselor.Din studierea atentă și din dezbaterea cu membrii de sindicat a Proiectului de statut-cadru al sindicatului — a spus în continuare vorbitorul — am desprins principiile care trebuie să stea la baza activității, autonomia și democrația sindicală, parte integrantă a democrației noastre socialiste. Prin promovarea și aplicarea acestor principii se va înlătura centralismul exceniv, care, trebuie să recunoaștem, a constituit și în activitatea sindicatului pe care-1 reprezint o frînă, influențînd negativ asupra inițiativei și răspunderii în muncă.Am mai reținut din documentele congresului îndatorirea de bază a sindicatelor de a se ocupa mai mult de rezolvarea problemelor privind imbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salariaților. în acest domeniu și noi am avut multe minusuri. Deși, in multe ocazii, muncitorii au făcut propuneri cu privire la necesitatea asigurării asistenței medicale în întreprindere, a îmbunătățirii condițiilor de aerisire în unele secții, a creării unor condiții pentru desfășurarea activității culturale, noi ne-am mulțumit să înregistrăm aceste propuneri, fără a persevera in soluționarea lor.A luat în. continuare cuvîntul tovarășul MIHAI CHIVARI, p™- șertinlele comitetului sindicatului de la Combinatul siderurgic-Iteșița care, după ce a transmis congresului salutul celor 11 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni din „cetatea da foc“ bănățeană, întreprindere ce împlinește în acest an două secole de existență, a spus, printre altele : .Nu se poate afirma că organele sindicale nu s-au preocupat de perfecționarea activității lor. de a introduce spiritul nou, promovat de pârtid în toate domeniile vieții sociale. Rezultatele au fost însă parțiale. deoarece măsurile luate n-au vizat cerințele esențiale.Acum lucrurile sint limpezi. Ni se cer însă tuturor eforturi și stăruințe pentru a așeza efectiv activitatea sindicatelor pe bazele noii orientări.Criteriul de apreciere a activității sindicatului îl constituie eficiența ei, a spus vorbitorul. Eficiența n-a fost însă întotdeauna pe măsura dorințelor noastre și nici a eforturilor și a timpului consumat pentru organizarea unor acțiuni, iar aceasta datorită faptului că inițiativele, nu au 1'ost urmărite pînă la capăt. Dacă raportăm, spre exemplu, ceea ce am făcut la faptul că anul trecut rebuturile s-au ridicat la aproape 20 milioane lei, rezultă limpede că multe din acțiunile noastre au test sterile.

lui de lucru al Centralei sindicatelor din India, Herbert Nierhaus, membru al Consiliului Federal al Sindicatului funcționarilor din R.F. a Germaniei — (D.A.G.), Mohammed Ceesay, secretar general al Uniunii Muncii din Gambia, Mourssel Hussein Mourssel, secretar cu probleme interne al Federației naționale a sindicatelor funcționarilor și muncitorilor din Liban. Râul Antonio Falia, delegat aJ Confederației Muncii din Argentina, secretar organizatoric al Federației lucrătorilor din industria grafică. Milton Miya, reprezentantul Congresului sindicatelor din Republica Sud- Africană, secretar al sindicatului salariaților municipali, președintele Comitetului Sactu din Lusaka, John Ndambuki Munene, trezorier general al Organizației Centrale a sindicatelor din Kenya, Alfons Lappas, membru al Comitetului Executiv, secretar al Uniunii sindicatelor din R. F. a Germaniei.Congresului i-au fost adresate, de asemenea, telegrame și mesaje de salut din partea Federației Generale a Muncii din Belgia* Confederației Sindicatelor din Suedia, Congresului Sindicatelor din Irlanda, Uniunii Sindicatelor din Islanda, Uniunii muncitorilor din Burundi, Confederației Franceze Democratice a Muncii și Uniunii Marocane a Muncii.In cuvîntul delegaților de peste hotare, cit și în telegramele și mesajele adresate congresului se transmit oamenilor muncii din țara noastră, sindicatelor din România urări dc noi succese în activitatea pe care o desfășoară pentru progresul țării și bunăstarea oamenilor muncii. Vorbitorii au înfățișat, totodată, aspecte din activitatea sindicatelor din care fac parte și și-au exprimat dorința de întărire a colaborării și solidarității muncitorești și sindicale internaționale în interesul progresului social, al păcii în lume.Delegații de peste hotare au oferit daruri congresului, ca simbol al prieteniei cu oamenii muncii din țara noastră.Lucrările congresului continuă.(Agerpres)
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MECANIZATORII PRIVESC

Ogoarela Județului Tulcea au fost împinzite de mecanizatori care, alături de membrii cooperativelor agricole, pun bazele producției din acest an. în scurtă vreme au fost însă- mînțate 14 500 hectare, din care 1 300 ha mazăre, 4 100 ha borceag, 3 400 ha in, 560 ha lucernă etc. Se remarcă, în mod deosebit, calitatea lucrărilor, în ceilalți ani, se spunea despre mecanizatori că privesc numai înainte, într-adevăr, interesîndu-i doar volumul muncii executate, nu se mai uitau să vadă cum ieșea lucrarea respectivă. Acum, de la înălțimea tractorului, ei privesc destul de des în urmă, se asigură că iese o lucrare de bună calitate. Este rezultatul aplicării noilor măsuri luate de conducerea de partid și de stat privind îmbunătățirea cointeresării materiale a lucrătorilor din stațiunile de mecanizare a agriculturii. Potrivit acestor măsuri, salariile cuvenite mecanizatorilor sînt în funcție și de realizarea producției planificate la cooperativele agricole pe terenurile lucrate de ei. Ca urmare a sporirii cu 5 la sută a salariilor tarifare pentru munca în regie și cu 20 la sută a tarifelor zilnice pentru plata în acord a lucrărilor executate în cîmp, fondul de salarii planificat al mecanicilor agricoli și mecanicilor de întreținere din județul Tulcea a crescut cu peste 1 600 000 lei. Despre felul cum funcționează S.M.A., în raport cu activitatea practică din această perioadă, ne vorbește tov. Eugen Obceja, directorul întreprinderii județene pentru mecanizarea agriculturii : „De la bun început trebuie să vă spun că, în aceste zile, specialiștii, atît cei de la întreprinderea județeană, cit și cei de la S.M.A., s-au deplasat în cimp unde se ocupă nemijlocit de. rezolvarea tuturor problemelor : aprovizionarea cu carburanți și lubre- fianți, eventualele mișcări de tractoare și mașini între secții, urmăresc calitatea lucrărilor etc. Vreau totuși să mai spun că ar fi foarte bine dacă ni s-ar solicita-mai puține situații. Aproape fiecare nouă direcție înființată la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor ne cere noi și noi situații. Apoi vin și tovarășii de la Ministerul Muncii. Volumul acesta mare de hîr- tii pe care trebuie să-l completăm ne stînjenește în special acum în timpul campaniei agricole".Timp de 2 zile am mers împreună cu directorul I.M.A. prin mai multe cooperative agricole, stațiuni și secții de mecanizare. Prezența specialiștilor se dovedește necesară și utilă.Felul cum a demarat actuala campanie agricolă în județul Tulcea dovedește că s-a înțeles necesitatea întăririi spiritului de disciplină, renunțarea la dispoziții date din birouri. La cooperativa agricolă din" Nalbant, terenul fermei seminctwe . se întinde de-o parte și de alta a șoselei ce duce de la Tulcea spre Hirșova. începuse semănatul mazării, măzărichii, spar- cetei și lucernei. Se lucra intens : 6 tractoare erau la semănat, 7 — la discuit, unul — la administrat îngrășăminte chimice. Mecanizatorii înșiși se îngrijeau de calitatea lucrărilor. Aproape la fiecare întoarcere a trac-

toarelor curățau patinele la semănători, verificau adîncimea la care semințele erau introduse în pămînt. Dar aceasta nu constituie preocuparea lor exclusivă : cuvîntul hotărîtor îl au inginerii agronomi. „Am repartizat tractoarele pe ferme și brigăzi, ne spune tov. Nico.lae Borza, ingine- rul-șef al cooperativei. Acum am concentrat însă toate forțele la ferma semincecă unde trebuie să semănăm 100 ha cu mazăre, 150 ha cu măzăriche, 160 ha cu fasole în cultură pură și 10 ha cu arpagic. După felul cum muncesc, atît tractoriștii^ cit și cooperatorii, în cîteva zile terminăm semănatul culturilor din prima epocă". întrerupem discuția și ne apropiem de tractoristul Velea Dumitru care ajunsese la capătul parcelei.— Cînd ați început lucrul ?— La răsăritul soarelui eram capătul tarlalei. Erau prezenți cooperatorii Gheorghe Băjenaru Gheorghe Tulceanu care lucrează . semănătoare. Pînă . diseară depășim cu 2—3 ha norma pe care o avem la semănat. Vedeți, anul trecut pentru aceeași normă primeam 80 lei. Acum, după sporirea tarifelor pe lucrări primim 96 lei. Azi, însă, cu depășire cu tot, cîștigul trece peste o sută de lei.Aceeași atmosferă intensă de lucru am întîlnit și la cooperativele agricole din Izvoarele, Horia, Nico- lae Bălcescu și altele. Este cert că, în toate cooperativele agricole, semănatul culturilor din prima epocă se va încheia la timp. „Faptul că stațiunile de mecanizare deservesc un număr mai mic de cooperative agricole — ne spune tov. Tudor Stancu, directorul S.M.A. Horia — ne permite să urmărim mai îndeaproape activitatea secțiilor de mecanizare. Azi, de exemplu, am trecut pe la toate cele 5 secții de mecanizare din raza noastră de activitate : Hamcear- ca, Izvoarele, Valea Teilor, Horia și Nifon. Peste tot se lucra atît la semănatul culturilor din prima urgență, cit și la pregătirea terenului. Totuși nu toți inginerii-șefi din cooperativele agricole au înțeles că trebuie să întocmească din timp ordine lucru pentru mecanizatori, ceea ne mai provoacă unele greutăți folosirea tractoarelor".Grija pentru utilizarea fondului timp nu este, însă, peste tot aceeași. O jumătate de zi toate tractoarele secției de mecanizare care deservește cooperativa agricolă din Cerna nu au fost folosite deoarece lipsea... motorina. Deși se știa că rezervele de motorină din secție sînt pe terminate, timp de 4 zile nu s-a făcut nici un transport pentru aprovizionarea cu carburanți. Nu sînt mijloace de transport ? Nicidecum. S.M.A. Cerna are o autocisternă nou- nouță. Dar, de o lună de zile, nu s-a reugit încă să i se termine rodajuL Pe- de altă parte, tractoristul irutie.» fist’Rîzea Hristu a lipsit o Zi întreagă cu tractorul și cisterna de motorină după el, fără ca nimeni unde este.La cooperativa agricolă din Vodă, deservită tot de S.M.A. am ajuns pe la ora 15. La capătul u- nei parcele erau „trase pe dreapta" două tractoare cu semănătorile res-

pective. Alături, tractoriștii șl 4 cooperatori. Discutăm cu tractoristul Va- sile Vîlcu :— De cînd stați aici ?— Eu de la 7 dimineața. Ceilalți sînt și ei de vreo două ore.— Și de ce nu lucrați ?— Nu avem sămînță. Dimineața mi s-a spus să vin pe această parcelă că vom semăna in. După aceea, a venit președintele cooperativei și mi-a spus că sămința nu este tratată și nu se poate semăna. Eu am vrut să mă duc să lucrez în altă parte, dar șeful de secție mi-a spus să aștept aidi. Aștept, dar așa nu cîștig nici eu, pierde și cooperativa.De ce nu s-a făcut pînă acum tratarea seminței ? Abia cînd a început semănatul, inginerul-șef al cooperativei agricole umbla după Adrazin-ul necesar tratării seminței de in. Iată cum o mică neglijență are urmări neprevăzut de mari asupra bunei desfășurări a lucrărilor. Dar acum, în noile condiții de salarizare a mecanizatorilor și de retribuire a cooperatorilor în acord global, nu se mai pot trece cu vederea asemenea neglijențe. Munca trebuie organizată temeinic, pînă în cele mai mici amănunte.Semănatul culturilor din prima urgență constituie și un examen al capacității organizatorice din stațiunile și secțiile de mecanizare. în cu- rînd va începe semănatul florii-soa- relui și porumbului, culturi cu mare pondere în toate cooperativele agricole. Activitatea secțiilor de mecanizare trebuie astfel organizată încît tractoarele și mașinile agricole să poată fi folosite la întreaga lor capacitate. Numai în felul acesta se pot pune, încă de la semănat, bazele u- nor recolte cit mai mari.

A apărut

ANALE DL ISTORIE
nr. 2/1971Numărul pe lunile martie-aprilie a. c. al revistei „Anale de istorie'1 — revistă a Institutului de studii istorice și social-politice de pe Ungă C.C. al P.C.R. se deschide cu rubrica : ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII SEMICENTENARULUI PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, în care sînt publicate articolele : Congresul de întemeiere a Partidului Comunist Român, de MARIN NEDELEA ; Partidul Comunist Român și gîndirea social-politică din România, în primul deceniu de activitate, de GHEORGHE MATEI ; Lupta Partidului Comunist Român împotriva legislației antimuncitorești in perioada interbelică, de DUMITRU V. FI- ROIU ; Crearea partidelor comuniste, o etapă nouă, superioară în dezvoltarea mișcării muncitorești internaționale, de TRAIAN CARACIUC, NICOLAE COPOIU.în cadrul acestei rubrici revista mai publică suita de materiale : Secțiunea București a Partidului socialist în lupta pentru crearea Partidului Comunist Român, de VIRGIL SMÂRCEA ; Activitatea secțiunilor Partidului socialist din Valea Prahovei în anii 1918—1921 pentru făurirea P.C.R., de VASILE G. IONESCU : Crearea P.C.R. — obiectiv central al luptei secțiunilor Partidului socialist din Oltenia în anii 1918—1921, de FLORIAN TĂNĂSESCU ; Din lupta secțiunilor Partidului socialist din Tîrgu Mureș și Valea Mureșului pentru transformarea în organizații comuniste, de SIMION FUCHS : Socialiștii din Moldova, participant! la lupta secțiunilor Partidului list pentru crearea P.C.R., de RIN C. STĂNESCU.Sub titlul : „Institutul de istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. la aniversarea a două decenii de activitate", revista publică un material în care se relevă locul și activitatea de cercetare și editorială douăLa blică _________ „____ ____________  —.-.-A--»jor, Gheorghe Stroicî, Iacob Schas- chek.Revista mai cuorinde rubrica : RECENZII — NOTE BIBLIOGRAFICE.

Program și criteriu la

nu trebuie totuși afi
liată in întregime le
gii contractului econo
mic.

— Ce rol în stimu
larea unei literaturi 
revine editorului ? Ca-' 
te credeți că este me
nirea. sau, altminteri 
spus, în ce constă Vo
cația sa ?

— Vocația editorului 
se naște din pricepe
rea și pasiunea sa 
pentru tipărituri și, e- 
vident, pentru cultură 
în general. Fără asta 
nu e de conceput ca 
un om să ducă cu suc
ces o activitate edito
rială.

— O literatură — se 
știe — nu poate sub
zista fără o afirmare 
continuă a unor noi 
valori. Ce responsabi
lități incumbă unei e- 
dituri în acest sens l

— Să tipărească a- 
ceste valori, să știe să 
creeze la editură o at
mosferă prielnică dis
cuțiilor care sînt ine
rente. După cum se 
știe, valorile artistice 
neconsacrate se pot 
izbi uneori de nein-

țelegerea 
și chiar 
terare. Un 
care nu are sensibi
litatea 
pentru literatură 
are ce căuta într-o e- 
ditură ce se ocupă de 
literatură. Un bun re
dactor trebuie deci să 
știe să vadă dacă ti- ________ , ..
nărui care intră cu realitățile 
manuscrisul sub braț 
este un viitor scriitor 
sau un grafoman. în 
ce privește discernă- 
mîntul mal putem să 
subliniem încă un as
pect paradoxal al acti
vității editoriale. Spi
ritul de discernământ 
trebuie neapărat să 
funcționeze. Dar dacă 
îți scapă un singur 
scriitor important, opi
nia literară nu reține 
decit acest lucru. Fi
indcă marele scriitor 
nu vine întotdeauna, 
de la debut, cu o car
te mare. Primul volum, 
„Frământări", 
Rebreanu nu 
neapărat pe i 
lui „Ion"' și al 
coalei". După cum 
„Prima verba" al lui 
Macedonski nu anunța

pe poetul „Nopților" și 
al „Rondelurilor".

— Recent, la întîl- 
nirea cu intelectualii 
de frunte ai țării noas
tre, la care ați partici
pat și dumneavoastră, 
secretarul general al 
partidului a pledat 
pentru o literatură a

■ omului, inspvrață dih) 
patriei și

poporului nostru. Edi
turile pot avea în a- 
ceastă direcție un rol 
deosebit.

— Bineînțeles, și nu 
voi spune o noutate, 
orice editură, de ori
unde ar fi, nu se poa
te să nu aibă un pro
gram editorial, să nu-și 
fundamenteze activita
tea pe anumite criterii. 
Fiind destinată viito
rului, literatura este 
in primul rind a pre
zentului. în mod fi
resc, deci, editura noa
stră. va tipări o litera
tură care să exprime

■ realitățile spirituale, 
morale ale timpului 
nostru, de la cele spe
cifice individului pînă 
la cele sociale.

Interviu consemnat de 
Adrian ANGHELESCU

„Zadarnice jocuri FAPTUL
de iubire

de WILLIAM SHAKESPEARE
pe scena TeatruluiZadarnice chinuri dragostei" (jucată la Teatrul Mic cu titlul „Zadarnice jocuri de iubire") marchează atitudinea polemică a lui Shakespeare față de deformările ce s-au produs în procesul de a- firmare și dezvoltare a umanismului renascentist — concepție ce a constituit, și ea, la rîndul ei. o replică la primitivismul, violența și cruzimea realităților epocii respective.Comedia este o satiră a inconsistenței idealismului fanfaron, a stupidității acestui „fruct salonard", dar mai ales o demonstrație a forței și a victoriei atitudinilor naturale, firești, asupra dogmelor con- strîngătoare, absurde, propovăduitoare ale u- nui ascetism potrivnic vieții.Natura umană, spune Shakespeare, glo- sînd pe marginea lui Marsilio Ficino, poate fi făcută — prin dragoste, o dragoste do- bîndită cu suferință — să aspire către idealul suprem al frumuseții. O frumusețe definită etic ca „splendor divinae bonita- tae". Grație lor grație dragostei frumuseții — se modelează în muum bonum".Pentru a evidenția cit mai limpede și mai convingător o a- semenea teză, Shakespeare recurge, paradoxal, la o demonstrație stufoasă. Ne spune o poveste destul de complicată și bogată în peripeții, dar ciudat de lipsită de acțiune, ca „caractere", o ce păstrează un plan simbolic. Desfășoară focul de artificii al unor nesfîrșite jocuri de cuvinte, ba- dinerii ironice ; sau întrerupe contrastant acest joc spumos pentru a da glas monologului realist, mărturisire a derutei și o- glindă : a.. conștiinței aflate în criză.Bogăția și diversitatea modalităților pe care este construită piesa sînt, să recunoaștem, premise, virtualități, ale unor mari inegalități scenice. Mai precis : duelul verbal strălucit al acestei piese excelent tradus, plan literar, de către Ion Frunzetti și Dan Grigorescu) se lasă greu exprimat în limbajul teatralității. Fără o ingenioasă, dar atent supravegheată elaborare scenică, a- cest limbaj riscă să devină sau inexpresiv scenic, sau vulgar — mai ales atunci cînd se procedează, de pildă, la explicitarea, la

Și lumea „su-

și de poveste mereu

(Și în

Micconcretizarea „vorbelor in doi peri".Spectacolul Teatrului Mic. vădind o certă înțelegere a textului, nu reușește evite întru totul una dintre aceste tuale „capcane".Iată, de pildă, duelul verbal, metaforic, din actul al patrulea, nu reușește să treacă rampa. Eforturile teatralitate ideea, ci Metafora licențioasă fora scenică vulgară, așadar în răgazul pe care ni-1 lasă nu o dată absența tensiunii

să nici vir-
de nu traduc metafora, fiind subtil meta- devine Constatăm

Cronica
dramatică

scenice și a comunicării scenă-sală : lipsa de vervă, de nerv, de ritm a spectacolului, lipsa de forță a imaginii scenice și lipsa unității stilistice.Decorul imaginat de Ștefan Hablinski este intenționat cit mai simplu și simbolic. (Tije metalice subțiri, ordonate simetric, sugerează artificioasa „grădină a lui Akade- mos" de la curtea lui Ferdinand. Edictele, legile constrângătoare pe care le stabilesc sînt supradimensionate și cîte odată coborîte cu hîrzobul din cer. Convertirea oamenilor și a legămintelor ce- le fac la principiul natural este marcată și de interferarea tijelor cu fișii de pînză colorată). Scenografia nu reușește insă prin soluția găsită să refacă spațiul acela, chiar abstract, de interferență dintre geometria palatului și a grădinii și sălbăticia pădurii, dintre rigorile: geometrice ale minții și dezlănțuirile tulburătoare ale naturii umane. -Cîntece cu rezonanțe din cele mai diferite vremuri, unele de „muzical" ieftin (muzica de scenă : Ștefan Mangoianu), costume (autoare : Mioara Bu- escu), în care vocația fantezistă reală este îngrădită de tentația mondenă — ieftin senzațională — contribuie Ia lipsa de unitate stilistică, la diminuarea forței de șoc artistic a spectacolului, a reliefurilor lui ideatice.Atît de ingenioasă și prezentă de obicei în soluționarea mișcării scenice, în supravegherea și continua înviorare a ritmului, sau în munca cu actorii, regizoarea Sorana Co- roamă are în acest spectacol și momente

de neatenție. Nu sînt astfel deloc bogate și concludente efectele comice care rezultă la simpla lectură din alăturarea grosolăniei și a comicului sublim, ca și multe dintre efectele posibile ale unui joc de echipă mai strîns. Don Adriano de Ar- mado (Dorin Varga), Holofernes (Tudorel Popa), personaje de comic suculent ale piesei, se fac remarcate pentru a motiva mai ales oboseala pe care o resimți uneori pe parcursul reprezentației.Și, totuși, spectacolul Teatrului Mic se urmărește cu destulă plăcere, fiindcă Be- rowne, acest personaj plin de arguție, adine și patetic, acest mărturisitor al dramatice experiențe umane, este Dan Nu- țu. Tînărul actor, în continuu progres, reușește mereu performanța de a-și transforma stilul propriu în virtute a personajului, de a-și depăși maniera. Berowne — Nuțti comunică cu limpezime și poezie sobră i- deile piesei, încărcîn- du-le de forța unei prezențe umane pe care o simțim foarte autentică, foarte modernă, apropiată nouă.Spectacolul Teatrului Mic se urmărește cu plăcere fiindcă Rosaline, limbuta, malițioasa Rosaline (această altă „doamnă neagră din sonete", această altă Rosalindă Hermie), Petrescu, scenică a trițe mu aduce bune Irina Petrescu își interpretează rolul cu nerv, cu un acut simț al replicii. Dialogul ei cu Dan Nuțu este dintre cele mai toare.Alături de protagoniști, cu plăcere în spectacolul Teatrului Mic pe Dumitru Furdui, într-un rol, dacă nu de zile mari, oricum condus cu vocație comică 71și siguranță, pe actept'î rul Dinu Ianculescu,..I care izbutește să su- , gereze, îndeosebi prin ) atenția pe care o acor- ' dă partiturii sale ver- . bale, inteligența, spiri- l tul seînteietor și rafi- ’' namentul personajului Boyet, pe Jean Lorin, cu un reușit moment de parodie gravă. Dincolo de ostentative mini-jupe, descoperim spontaneitatea și vocația lui Vali Cios, dăruirea, munca și talentul Doinei Tuțescu, I- lenei Dunăreanu și Monicăi Ghiuță. La desfășurarea spectacolului își mai dau o contribuție utilă Mihai Dogaru, Nicolae Pomo- je, Arcadie Donos, Cornel Petrescu și C. Dinescu.

Trucajul 
cu bucluc

darunei

sa u este Irina Inteligența tinerei ac- obosește a-i servicii,
convingă-cei doi regăsim

Natalia STANCU

în cazul multor artiști interpreți — unii dintre aceștia de o incontestabilă valoare și notorietate — efortul creator tinde să definească fizionomia operei interpretative în forme sonore cit mai finite, vizînd în modalități diferite, pe cit posibil, perfecțiunea însăși. Privite din această perspectivă, realizările interpretative ale pianistului sovietic DMITRII BAȘKIROV, ca și cele prezentate recent de pianistul CRISTOPH ESCHENBACH, din R. F. a Germaniei, au impus publicului nostru două puternice și distincte personalități artistice.Căutarea dramatică întotdeauna lucidă a adevărului, permanenta neliniște creatoare constituie la Bașkirov efigia artistului intelectual, angajat cu fervoare și clarviziune în parcurgerea unor imensa spații de cultură, de la Mozart la Bach și, de aci, la Schumann, Brahms sau Prokofiev.a a aci ce S’ interpre- Cît de e- a sunat susținut

parte, dinamismul teluric, covîrșitor, a definit — înSonatei nr. minor de — unul din dominante ale „------nalității pianistului. La celălalt pol sensibilității sale, brația poetică, de o noblețe dez- mi-

Febrila investigare adevărului și nu perfecțiunii, devine condiția de bază conferă viabilitate autenticitate țărilor sale, moționantă în concertulrecent la Ateneul Român, simplitatea cantilenei Adagio-ului, cită acuitate a prezentat viziunea asupra finalului Concert-uluî în re minor de Bach, final construit cu impetuozitate și strictețe prin aportul tehnicii ireproșabile a mîinii stingi ! Pe de altă

nedesmințită și discreție, s-a văluit firesc, în Hiaturile suitei Scene de copii de Schumann. Iar monumentala Sonată in fa minor nr. 4 de Brahms — moment al declinului, al hipertrofierii sonatei clasice ca gen — a cunoscut, în viziunea quasi simfonică a lui Bașkirov, tentația marilor elanuri constructive, hrănite de o forță interioară de maximă saturație expresivă.în asemenea accepțiune, fenomenul terpretativ devine Dmitrii Bașkirov adevărat act de creație — prețios prin unicitatea fiecărui moment, prin autenticitatea a- cestei emoționante a- dresări.Indiscutabil, temperamentul artistic de o extraordinară forță a sugestiei apare la Bașkirov condus de o gîn- dire muzicală lucidă, elevată. In sens cu totul invers, se poate a- precia că viziunea rațională, fermă a lui Eschenbach, este umanizată de un omniprezent sentiment poetic. Realizările sale se disting, în primul rînd, prin soliditatea și consecvența concepției. Căci, mai presus de toate, Eschenbach este un subtil spirit constructiv. un analist do-

tat cu acel prețios dar de a urmări amănuntele în cadrul unei arhitecturi sonore grandioase. Așa se întim- plă, de exemplu, cu monumentala creație beethoveniană, Sonata Op. 106 în si bemol major, lucrare de apogeu a clasicismului muzical ce conține pagini poate dintre cele mai complexe ale întregii literaturi, pianistice. Două sînt aci coordonatele pe baza cărora interpretul își concretizează sonor intențiile : logica stringentă în acțiunea de edificare a țesăturii polifonice a Allegro-u- lui final, de exemplu, și, pe de altă parte, aspectul tensionat pe care îl capătă lirismul beethovenian chiar în momentele de maximă efuziune, așa cumdemonstrează Eschenbach în vastele spații sonore ale părții a III-a, Adagio sostenuto, al aceluiași opus.La fel de remarcabilă rămîne maniera sensibil diferențiată în care pianistul își apropie și gîndește substanța muzicală. în e- sență romantică, a primelor două lucrări ale programului său : Sonata Op. I de Alban Berg — foarte condensată expresiv, alambicată chiar, armonic și fa diezSchumann, terpretare — oricît de strălucitoare, de inspirată — nu a putut ascunde lipsa de stabilitate a structurii finalului, în ciuda calității indiscutabile a materialului tematic.

înainte de termenul de livrare acestora. Cum, de regulă, execuția unui utilaj chimic durează doar 4—6 luni, consider că nu există nici un motiv întemeiat ca documentația să fie solicitată în avans cu 10—14 luni față de perioada de execuție pro- priu-zisă, pentru ca in tot acest timp să rămînă încuiată în sertarele uneia sau alteia dintre uzinele constructoare de mașini. Deoarece nu întotdeauna ne-am putut conforma acestor pretenții, întrucît fundamentarea tehnico-economică a investițiilor a impus adeseori aprofundate analize, constructorii de utilaje au făcut și fac îndelungi obiecții în legătură cu termenele de livrare, de multe ori neputîndu-se ajunge la corelarea integrală a acestora cu cele de montaj.

Chiar prm graficele de execuție ale constructorilor s-a prevăzut începerea lucrărilor la o parte dintre a- ceste obiective în a doua jumătate a anului. Revin și subliniez că complicațiile survenite în realizarea planului de investiții al ministerului nostru, din primul trimestru înspecial, sînt rezultatul nelivrării la termen a utilajelor tehnologice. Este de înțeles că nici posibilitățile da execuție a unor lucrări de construcții și chiar de montaj nu au fost folosite integral de organizațiile de

fin asupra problemei pregătirii 
documentației pentru noile o- 
biective industriale. Chiar dacă 
nu a influențat negativ, pe mo
ment, nivelul realizărilor, întâr
zierea care s-a acumulat în pre
gătirea documentației unui în
semnat număr de lucrări va tin
de să creeze în continuare difi
cultăți în obținerea utilajelor 
tehnologice. Practic, deci, cercul 
vicios va continua să existe.— Precizez că pentru cea mai mare

Accelerarea livrăriineinia un
— înțelegerea exactă a situa

ției create necesită și unele ex
plicații în legătură cu pregătirea 
noilor lucrări de investiții. Din 
datele centralizate rezultă că o 
parte din obiectivele prevăzute 
să înceapă în acest an nu aveau 
încă aprobate, pină la începutul 
lunii martie, studiile tehnico- 
economice, iar la altele se întîr- 
ziase deschiderea finanțării. Așa 
stînd lucrurile, apare clar că 
unele piedici în realizarea pla
nului de investiții și le pune, cu 
propria sa mină, chiar ministe
rul dv.

utilajelor tehnologice

sub aspect Sonata in minor de a cărei in

Dumitru AVAKIAN

— într-adevăr, nu am reușit să Încheiem avizarea tuturor lucrărilor noi pină la sfîrșitul anului trecut, așa cum prevede legea privind planificarea, organizarea și executarea investițiilor. în momentul de față, din cele 40 de lucrări noi, 26 au studiile tehnico-economice aprobate. Celelalte studii sînt în curs de avizare la diverse organe. Potrivit graficului întocmit, un studiu va fi a- vizat în luna martie, cinci în luna aprilie, unul în luna mai și ultimele șase în luna iunie. Se cuvine precizat că nerealizările din primul trimestru nu au fost influențate în mare măsură de întîrzierea în elaborarea documentației pentru studiile tehnico-economice amintite.

construcții-montaj. Există pe unele șantiere și utilaje în stoc nemontate, ca urmare a reducerii frontului de lucru, după cum există și șantiere unde ritmul de lucru s-a menținut foarte mult timp scăzut.Deunăzi, am avut o nouă întîlnire de lucru cu factori de răspundere din conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, cu care prilej am atras atenția. că problema restanțelor în livrarea utilajelor tinde să se agraveze de la zi la zi. In prezent, în mare întirziere se află și livrarea unor furnituri pentru Combinatul chimic de la Rm. Vilcea și Uzina chimică de la Valea Călugărească Dacă nu se intră cit mai repede posibil în normal cu livrarea utilajelor, orice efort din partea noastră și orice angajament din partea constructorilor și monto- rilor pot fi compromise.
— Am dori să mai stăruiți pu-

parte din documentația aflată în curs de avizare s-au stabilit graficele de livrare a utilajelor, de comun acord cu conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Deci, în cazurile amintite, nu poate fi vorba de o impietare a contractării utilajelor. Cit privește activitatea de investiții în perspectiva a- nilor ce vin, amintesc că s-a reușit să se creeze un decalaj de un an între elaborarea studiilor tehnico- economice și începerea efectivă a lucrărilor de investiții. Vom avea astfel posibilitatea în viitor să intrăm într-o desfășurare normală a activității de investiții. Consider că acesta este ultimul an în care Ministerul Industriei Chimice se mai prezintă cu restanțe în ce privește pregătirea documentației.
★Din întreaga convorbire s-a desprins necesitatea eforturilor pentru depășirea momentului critic în

pe o Cauza legată lum de utilaje la montaj, rarea interlocutorului față de situația- creată este legitimă, atîta vreme cit furnizorii de utilaje nu dau încă nici un semn că au de gînd să pună capăt „jocului de-a termenele", joc care devine de-a dreptul periculos prin consecințele ce le-ar putea avea pentru majorarea în următoarele luni a restanțelor în realizarea planului de investiții al industriei chimice, prin nerespectarea termenelor de punere în funcțiune a nu puține obiective și capacități productive. Este momentul ca cei direct răspunzători de această situație să o_ examineze cu toată seriozitatea și să acționeze neîntîrziat, cu măsuri decisive, pentru urgentarea livrării utilajelor.Pentru a rămîne fideli adevărului, nu putem trece cu vederea că. in parte, răspunderea pentru restanțele survenite în îndeplinirea planului de investiții ai industriei chimice revine și ministerului, ca titular de investiții. Chiar dacă constructorii de mașini au impus termene exagerat de largi pentru predarea documentației de execuție a utilajelor, ne amintim că în anii trecuți, cînd se pregăteau o serie din lucrările de investiții care azi sînt rămase în urmă, apăruseră încă de pe atunci mari în- tîrzieri în fundamentarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației în general. Iată că acum se resimt din plin consecințele a ceea ce însuși titularul investițiilor nu a făcut la timpul potrivit. Este îmbucurător că, în sfîrșit, se întrevede o limpezire a concepției de pregătire în perspectivă a investițiilor industriei chimice. Dar toate acestea smt încă promisiuni. Deocamdată, eforturile tuturor factorilor angajați în realizarea investițiilor trebuie neîntîrziat concentrate pentru clarificarea problemelor „la zi" ce au apărut pe diferite șantiere ale industriei chimice. Orice tergiversare poate amplifica restanțele pe un șantier sau altul.

Mihai Ipate din Tg. Frumos (Iași), mergînd — după o doză serioasă de alcool — pe două cărări spre casă, a fost ajuns din urmă de un autocamion. Observîndu-1 abia în ultima clipă, șoferul Iordache Cosma, de la autobaza I.T.A. Pașcani, a reușit să evite lovirea lui cu partea din față a autovehiculului, dar nu și cu oblonul. Pietonul, din vina căruia s-a produs accidentul de circulație, și-a pierdut cunoștința. în această situație, șoferul (însoțit și de cei doi ajutori de șofer și de un frate de-al său) trebuia să-i a- corde primul ajutor, transpor- tindu-1 la cel mai apropiat spital, după care să cheme miliția și să se întoarcă la locul accidentului. în loc să procedeze astfel, Iordache Cosma a îndemnat persoanele aflate în mașină să-i ajute la mutarea accidentatului în fața autocamionului. După aceasta, a trimis un biciclist venit mai tîrziu să anunțe miliția din Tg. Frumos că „a descoperit în mijlocul drumului un om rănit într-o împrejurare necunoscută". Transportat imediat la spital, Mihai Ipate a fost salvat. Totodată însă cercetările întreprinse au stabilit cu precizie adevărul. Deși nevinovat de accident, șoferul Ion Cosma a fost trimis în fața tribunalului. Procesul a fost judecat zilele trecut Ia căminul cultural din Tg. Frumos, în fața unui mare număr de șoferi de la autobazele I.T.A. și tractoriști de la S.M.A. Pentru neacordarea primului ajutor victimei și pentru încercarea de inducere în eroare a organelor de anchetă, Cosma a fost pedepsit cu an și două luni închisoare.
Lupa care... 
micșorează

Acum cîteva zile, la cele două 
sucursale ale băncii de investiții 
și băncii agricole din Brăila, s-au 
întors toate echipele de control 
care au verificat pe teren stu
diile și proiectele unor obiective 
economice. S-a constatat că 
cheltuielile pentru realizarea a- 
cestora pot fi reduse cu 75 mi
lioane lei. (Numai la verificarea 
studiului tehnico-economic al 
instalației de fibre artificiale de 
la Combinatul chimic Chișcani 
au fost operate reduceri de 32 
milioane lei). Cu sumele econo
misite s-ar putea construi 1'303; 
de apartamente, Și lupa cu diop-

' trii severe a controlorilor ban
cari abia a intrat în acțiune. 
Dar se pare că nu numai aici 
pot fi întâlniți asemenea „mină 
largă" cărora le dă... mina să 
cheltuiască fără noimă impor
tante sume de bani.

La sfîrșitul anului 1969, In imobilul din strada Odoarei nr. 6 — București, soții Tudora și Gheorghe Olteanu au fost găsiți asasinați. Organele de resort au stabilit că autorul acestei bestiale duble crime este Mihai Necșuțiu, care avea la activ nu mai puțin de 10 condamnări penale. După judecarea procesului, pentru această faptă, instanța a pronunțat sentința de condamnare la moarte a criminalului. Atit recursul cit și cererea de grațiere înaintate de asasin au fost respinse. în aceste condiții sentința, rămasă definitivă, a fost executată.
Hergheliile 
fără frîu

într-una din aceste dimineți, 
mecanizatorii de la S.M.A. Baia 
Mare au constatat că le lipsește 
din parc un tractor. Mai târziu, 
acesta a fost găsit abandonat în 
satul Dănești. Peste cîteva zile, 
a dispărut un alt tractor. De data 
aceasta, de la S.M.A. Copalnic- 
Mănăștur. Investigațiile între
prinse de organele de miliție au 
făcut lumină în ambele cazuri. 
Cel care sustrăsese tractoarele 
nu era altul decit loan Bolboș 
din satul Borcut (Maramureș), 
elev la școala de mecanizatori 
din Negrești-Oaș. în ce-l pri
vește, această „practică" nu i-a 
fost prea de folos. Ba dimpo
trivă. Dar, în legătură cu acea
sta, poate n-ar strica să știm ce 
au de spus și cei care au avut 
în paza lor cele două „herghelii" 
de cai-putere. Sperăm că nu 
vor da vina pe ele, deoarece na 
sînt deloc... nărăvașe !

Ceasul rău?Cornel Pîrghie din Putna (Suceava), lucrător forestier în parchetul din localitate, transporta, cu ajutorul unui cal, bușteni la rampa de încărcare. La un moment dat, voind să-și rezolve alte treburi, a lăsat calul la voia întîmplării, cu bușteanul legat de el. N-a trecut însă mult și calul, speriindu-se, a rupt-o la goană printre casele din împrejurimi, măturînd totul în cale, în goana lui năpraznică a lovit mortal pe copilul Ștefan Pîrghie. în vîrstă de 5 ani, nepotul pădurarului căruia nici prin gînd nu-i trecea " ” va lua gică. că lipsa sa de precauție o întorsătură atît de tra-
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

de către noul ambasador al U1S.S.
Luînd cuvîntul cu acest prilej, ambasadorul V. I. Drozdenko a spus :„îmi revine înalta cinste de a reprezenta Uniunea Sovietică în țara dumneavoastră minunată. Popoarele sovietic și român sînt legate printr-o prietenie frățească tradițională, care își are rădăcini în trecutul îndepărtat. Această prietenie s-a consolidat și mai mult în timpul luptei comune împotriva fascismului hitleris't și s-a format ca o alianță frățească, trainică după victoria puterii populare, în anii construcției socialismului în România. Colaborarea multilaterală dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist Român, între guvernele și popoarele ambelor țări, se bazează pe ideologia ■ comună marxist-leninistă, pe înaltele principii ale internaționalismului proletar, pe comunitatea de scopuri în lupta pentru socialism și comunism".„Popoarele Uniunii Sovietice — a spus în continuare vorbitorul — se bucură sincer de succesele obținute de harnicul și talentatul popor român, sub conducerea partidului său comunist, în construcția socialismului, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii".,Arătînd că oamenii sovietici dau o înaltă apreciere prieteniei cu poporul Republicii Socialiste România, ambasadorul sovietic a subliniat :„Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea Sovietică și România, semnat anul trecut la București, constituie un însemnat documentprogram, care deschide largi perspective pentru dezvoltarea relațiilor sovieto-române în domeniile politic, economic,. al apărării, cultural și în alte domenii. El reflectă, de asemenea, dorința comună 

a popoarelor din țările noastre de 
a întări comunitatea statelor socialiste, de a-și uni eforturile lor pentru construirea socialismului și comunismului, în lupta pentru pacea generală și securitatea internațională".în continuare, ambasadorul so- •vietic a spus : ■"> .!•• ..... i„Trecînd la îndeplinirea îndatoririlor mele în calitate de ambasador al Uniunii Sovietice în Republica Socialistă România, consider că principala mea sarcină constă în aceea de a contribui la maximum la dezvoltarea și întărirea în continuare a relațiilor sovieto-române, la consolidarea prin toate mijloacele a prieteniei frățești între popoarele noastre, în interesul cauzei păcii și socialismului".în numele Comitetului Central al P.C.U.S., al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al guvernului sovietic și al întregului popor sovietic, ambasadorul V. I. Drozdenko a urat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, poporului român noi și mari succese în construcția socialistă.Primind scrisorile de acreditare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„Sînt bucuros să salut în persoana dumneavoastră pe reprezentantul Uniunii Sovietice, vecine și prietene, și să vă urez bun venit în țara noastră.Doresc ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român să mulțumesc călduros Comitetului Central al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., guvernului și poporului sovietic pentru sentimentele de prietenie și urările transmise prin dumneavoastră".

în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„Legăturile trainice care unesc poporul român și poporul sovietic se fundamentează pe tradițiile lor îndelungate de prietenie și solidaritate, cimentate prin lupta comună împotriva fascismului și ridicate pe un plan superior în condițiile construirii socialismului și comunismului. Dezvoltarea colaborării rodnice dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre guvernele și popoarele noastre își găsește puternice resurse în construirea noii orînduiri sociale, în aspirațiile și țelurile fundamentale care animă cele două țări.Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu profundă simpatie și se bucură din inimă de succesele remarcabile pe care poporul sovietic, sub conducerea P.C.U.S., le obține în construirea bazei teh- nico-materiale a comunismului, în creșterea forțelor de producție, dezvoltarea științei și tehnicii, în ridicarea nivelului de trai și de cultură al populației.La rîndul său, poporul român, stjîiis unit în jurul partidului, muncește cu însuflețire pentru traducerea în viață a programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru sporirea necontenită a potențialului economic și a patrimoniului spiritual al României socialiste, hotărît să-și aducă întreaga sa contribuție la creșterea forței sistemului mondial socialist, a influenței și prestigiului socialismului în lume, la cauza progresului și păcii".„în țara noastră — a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu — se bucură de o înaltă prețuire noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România, și Uniunea Sovietică — document de o deosebită importanță, care deschide largi perspective pentru dezvoltarea relațiilor româno-sovietice de prietenie frățească și de colaborare pe multiple planuri pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, al egalității depline în drepturi, respectării suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne. întrajutorării . tovărășeșțj„t..și . .avantajului reciproc, spre binele ambelor popoare șKîn interesul întăririi sistemului socialist mondial și unității sale, al păcii și securității în întreaga lume".Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe noul ambasador sovietic să transmită Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., guvernului și întregului popor sovietic calde și sincere urări de noi succese în edificarea societății comuniste.„îmi exprim convingerea — a spus în încheiere tovarășul Nicolae Ceaușescu — că activitatea dumneavoastră va contribui la dezvoltarea și întărirea, în continuare, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Uniunea Sovietică. Vă urez succes și vă asigur că în îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințată veți primi tot sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al meu personal".După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cu ambasadorul Vasili Ivanovici Drozdenko, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Corne- liu Mănescu, ministrul afacerilor externe. Au fost, de asemenea, prezenți membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.
Sesiune de referate științifice

la I.C.M.A.
în zilele de 23 și 24 martie a avut loc sesiunea de referate științifice a. Institutului de cercetări pentru mecanizarea agriculturii, organizată în cinstea celei de-a 50-a aniversări a înființării Partidului Comunist Român, la care au participat numeroși specialiști din institutele de cercetări, învățămîntul superior, I.A.S., I.M.A., uzinele de construcții-montaj și reparații. Comunicările și discuțiile purtate au dat posibilitatea efectuării unui larg schimb de experiență între lucrătorii din diferite sectoare de activitate în vederea realizării directivelor stabilite de partid pentru a- sigurarea mecanizării complexe, pînă în anul 1975. a lucrărilor din toate ramurile agriculturii. Sesiunea a prilejuit o trecere în revistă a celor mai importante rezultate obținute în ultimii ani de cercetători în extinderea și diversificarea mecanizării lucrărilor din agricultură. în stabilirea de tehnologii raționale de exploatare și reparare a parcului de mașini și tractoare. Pînă în prezent s-au asimilat în fabricație un număr de circa 360 tipuri de mașini și instalații agricole din cele peste 750, cile

sînt necesare pentru mecanizarea totală a lucrărilor din agricultură. Astfel,. s-a asigurat posibilitatea mecanizării complete a lucrărilor din cultura. cerealelor păioase, și un grad avansat la porumb, cartofi și sfeclă de zahăr. Prezintă importanță cercetările originale care au dus la realizarea unor utilaje de concepție proprie : mașina cu consum redus de lichid pentru combaterea dăunătorilor în cultura cartofilor, echipamente pentru distribuirea îngrășămintelor chimice în vii concomitent cu executarea lucrărilor solului, vindrove- rul purtat pentru recoltarea și strivirea furajelor, mașina pentru dislocat legume rădăcinoase. dispozitivul de încărcat saci în remorcă, instalația de încărcare pe șiră a balo- ților de paie și fin etc.Cercetătorii din domeniul mecanizării agriculturii iși propun să găsească. în continuare, noi soluții pentru perfecționarea utilajelor asimilate în fabricație, să realizeze noi tipuri de mașini și instalații, care să asigure mecanizarea completă a lucrărilor din agricultură.

Primire
la ConsiliulMiercuri dimineața, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe primarul orașului Diisseldorf, Willi Beker.Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind organizarea, in a- cest an, a unei expoziții economice românești la Dusseldorf.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, a participat Victor Ionescu, președintele Camerei de comerț.A' asistat, de asemenea, ambasadorul R. F. a Germaniei la București, Erich Strătling.

★în cursul aceleiași zile, primarul orașului Diisseldorf, Willi Beker, a

de Miniștrifăcut o vizită la Ministerul Comerțului Exterior, unde a avut o întrevedere cu ministrul Cornel Burtică.După amiază, delegația Primăriei orașului Dusseldorf a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Dumitru Popa, președintele Comitetului executiv ai Consiliului Popular al municipiului București, primarul general al Capitalei, Hristache Zambeti. vicepreședinte al Camerei de comerț, și alte persoane oficiale.Erau de față Erich Strătling, ambasadorul R.F. a Germaniei la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)Vizita delegațieiparlamentare italieneDelegația parlamentară italiană, din care fac parte Alberto Cipellini, senator-, membru al Partidului socialist italian, președintele Grupului parlamentar de prietenie Italia— România, Gino Zannini, senator, membru al Partidului democrat-creș- tin, vicepreședinte al Grupului parlamentar de prietenie Italia—România, Ottoriono Monaco, deputat, membru al Partidului Liberal italian, vicepreședinte al Grupului parlamentar de prietenie Italia—România, Stefano Vetrano, deputat, membru al Partidului Comunist Italian, secretarul Grupului parlamentar de prietenie Italia — România, Angelo Tan- sini, senator, membru al Partidului social-democrat italian, Arnaldo Zucchini, deputat, membru al Partidului socialist italian al unității proletare, și Osvaldo Rocchini, secretarul delegației, funcționar la Senat, s-a întîlnit miercuri la Palatul . Marii Adunări Naționale cu membri ai Comitetului de conducere al Grupului român al Uniunii interparlamentare: Mihail Levente, președinte, Traian Ionașcu, vicepreședinte, Ion Mărgineam.!, secretar al Marii Adunări Naționale și al grupului român al Uniunii interparlamentare, Alexandru Ionescu, Gheorghe Miltec, Mircea Angelescu, St.anciu Stoian. membri ai comitetului.In cadrul convorbirii, care ă avut loc într-o atmosferă cordială, oaspeții au fost informați asupra realizărilor obținute de poporul român în toate domeniile de. activitate în anii ultimului cincinal și asupra perspectivelor dezvoltării multilaterale a României. în cursul discuțiilor s-a . făcut un larg schimb de păreri cu privire la organizarea și activitatea celor două parlamente, precum și a contribuției adu^e de cele două grupuri naționale la activitatea Uniunii interparlamentare. Au fost, de asemenea, abordate unele probleme actuale ale situației internaționale, pre-

probleme referitoare la con- parlamentelor și parlamen-cum și tribuția , tarilor la cauza prieteniei și colaborării între popoare, la asigurarea u- nui climat de înțelegere și securitate pe continentul european.în onoarea oaspeților, Comitetul de conducere al Grupului român a o- ferit un dejun.în cursul aceleiași zile, delegația a vizitat cartiere noi de locuințe, Biblioteca italiană și Muzeul satului din Capitală. (Agerpres)

Tovarășul Miron Constantinescu 
s-a înapoiat din Belgia

Cronica zilei

IASTEX“ - o marcă apreciată

I

I
*

IAȘI (Corespondentul „Scîn- teii", Manole Corcaci). — Fabrica „Țesătura" — prezentată in fotografia de mai jos — este unaxdin marile întreprinderi ale industriei noastre ușoare. Datorită modernizărilor și extinderii spațiilor de producție efectuate aici în ultimii ani, la „Țesătura" se obțin anual peste 27 milioane metri ■ pătrați de bumbac. Fabrica are tură modernă, cu o de 7 300 tone fire peȚesăturile fabricate intr-o gamă din ce bogată sînt uni sau vopsite. .... _________de pînzeturi se vopsesc și în bucăți. fabrica avind in acest scop o secție de finisaj modernă. Toate acestea, cît mai cu seamă înalta calificare profesională a textiliștilor, conferă țesăturilor pentru cearceafuri, caracteristici sînt executate într-o mare varietate de desene, culori și contexte. avînd și un tușeu plăcut.

țesături din și o fila- capacitate an.la__ în ce mai realizate din fireMari cantitățiIași

cămăși. pijamale, bluze, rochițe etc.superioare ; ele

Miercuri seara s-a înapoiat de la Bruxelles tovarășul Miron Constan- tinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., care a participat la cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist. din Belgia.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecarea de pe aeroportul din Bruxelles, tovarășul Miron Constan- tinescu a fost salutat de tovarășii Albert de Coninck. membru al Biroului Politic, secretar național al Comitetului Central al Partidului Comunist din Belgia, și Jan Debrou- were, membru al Biroului Politic al Comitetului Central - al Partidului Comunist din Belgia.A fost prezent Alexandru Lăză- reanu. ambasadorul României la Bruxelles. (Agerpres)
Semnarea acordului comercial 

și de plăți pe perioada 1971-1975 
intre România și indiaîn urma tratativelor desfășurate Ia București, la 24 martie a.c. au fost semnate Acordul comercial și de plăți de lungă durată, pe perioada 1971— 1975, precum și Listele de mărfuri pe anul 1971, anexe la acord, între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii India.Acordul reglementează schimburile comerciale dintre cele două țări, pe baza principiului egalității in drepturi și a avantajului reciproc.Potrivit listelor de mărfuri, care marchează, în acest an, o creștere a volumului schimburilor comerciale de circa 33 la sută, față de 1079, România va exporta în India : echipament petrolier de prospecțiuni și foraj, utilaje și echipamente indus-

triale pentru diverse ramuri, nave pentru transporturi de mărfuri generale și de alte produse, tractoare, piese de schimb și diverse mașini și unelte agricole, produse chimice, petroliere etc.La rîndul său, India va livra în România : minereu de fier, fero-alia- je, diverse mașini-unejte și alte produse inginerești, produse manufacturate, textile și fire de bumbac, produse din iută, piei, cafea, piper etc.Din partea română, documentele au fost semnate de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, iar din partea indiană de S. Than, ambasadorul Indiei la București. (Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 150-a aniversări a Zilei naționale a Greciei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare domnului Gheorghios Papadopoulos, prim-ministru, ministru al afacerilor externe al Greciei.ȘrLa invitația Ministerului Comerțului Interior, miercuri după-amiâ- ză a sosit in Capitală o delegație a Ministerului Comerțului și Aprovizionării al R. D. Germane, condusă de Herbert Meyer, locțiitor al ministrului.Delegația va purta tratative în vederea semnării unor protocoale privind schimburile directe de mărfuri și colaborarea tehnico-științi- fică pe anul 1971 intre cele două ministere.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Mauriciu Novac, adjunct al ministrului comerțului interior, funcționari superiori din a- cest minister, precum și membri ai ambasadei R. D. Germane la București.
★Cu prilejul deschiderii în luna a- prilie a ediției de primăvară a Tîr- gului internațional de bunuri de consum de la Brno, consilierul comercial al Ambasadei R. S. Cehoslovace la București, Jaroslav Kovar, a organizat o conferință de presă.
★In cursul zilei de miercuri a mal sosit la Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România reprezentantul sindicatelor din R. F. a Germaniei, Alfons Lappas, membru al Comitetului executiv, secretar al Uniunii Sindicatelor din R. F. a Germaniei. (Agerpres)

vremeaPentru aceste caracteristici, țesăturile purtind marca „Iastex" sînt cerute tot mai mult pe piața internă și externă, bucu- rîndu-se de frumoase aprecieri. Produsele fabricii se cumpără, în prezent. în 24 de țări din Europa. Africa. America și Asia.Iată și o cifră semnificativă care grăiește despre perspectiva producției : în cincinalul în care am intrat, pe poarta fabricii vor ieși cu 26 milioane metri pătrați țesături mai mult de- cît în cei cinci ani anteriori.La fabrica ieșeană, concomitent cu gama de pînzeturi existentă în producția de serie, au început să intre în fabricație și articolele din tercot care se realizează din fire de poliesteri executate la uzina de fire sintetice din localitate. Peste 400 000 metri pătrati din aceste țesături, denumite „Vartic". „Mircești".realiza în 1971.
îndeosebi „Leonard". „Florin". „Victor" ș.

articolele „Dona", „ Romeo", a., se vor
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Timpul probabil pentru 26, 27 șt 28 
martie. In țară : Vreme în curs de 
încălzire începînd din nord-vestul ță
rii. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai pronunțate în jumătatea de nord

a țării, unde vor cădea ploi locale. 
Vîntul va sufla potrivit, predominînd 
din sectorul vestic. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, 
local mai coborîte la începutul inter
valului, iar> maximele vor oscila între 
7 și 17 grade. Dimineața și seara ceață. 
In București : Vreme în general fru
moasă. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea. Vînt slab pînă la po
trivit predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura se menține coborîtă la 
început, apoi va crește treptat.
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ACORD PRIVIND SOLUȚIONAREA CRIZEI 
CONSTITUȚIONALE DIN PAKISTAN

fotbal: „Cupa României" - optimile de finală
• UN MECI CÎȘTIGAT... ÎNAINTE DE A ÎNCEPE I • PRELUN
GIRI ÎN CINCI PARTIDE • PATRU FORMAȚII DIN DIVIZIA 18 - 
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ • CÎȘTIGATORI1 MECIURILOR 
F. C. ARGEȘ — STEAUA ȘI RAPID - C.F.R. TIMIȘOARA VOR 

FI CUNOSCUȚI ASTĂZI...Peste 40 000 de spectatori (acest total a reieșit din relatările crainicilor reporteri ai radiodifuziunii) au asistat ieri după-amiază, pe stadioanele din Hunedoara, Turnu-Sevcrin, Sibiu, Tirgoviște, Craiova, Plopeni, Rimnicu-Sărat, Brașov, la optimile de finală ale „Cupei României" la fotbal. în legătură cu aceste partide este de subliniat, înainte de orice, faptul că formația bucureșteană Progresul a pierdut la Craiova — cu 3—0, fără joc — în fața echipei Politehnica Timișoara. Antrenorii și însoțitorii echipei bucureștene au uitat să ia (și deci n-au putut prezenta arbitrilor, conform regulamentului) carnetele de legitimare ale jucătorilor. Acest gen de neglijență „apare" pentru a doua oară la clubul Progresul ; prima dată, după cum se știe, Progresul s-a deplasat fără carnetele jucătorilor (și deci a pierdut cu 3—0) la un meci de campionat — cu Jiul, la Petroșani.. Iată, în cele ce urmează, rezultatele tehnice și cronici telegrafice ale partidelor de ieri.• BRAȘOV : Dinamo București — Chimia Făgăraș 1—0 (0—0). A marcat : Săulea (Chimia) — autogol in min. 81. Dinamoviștii, contrar tuturor presupunerilor, au învins cu extremă dificultate o echipă de nivel tehnic inferior, dar deosebit de dirză și dornică să realizeze o comportare bună, un rezultat prestigios în fața liderilor diviziei A. In final, făgără- șenii n-au mai putut rezista atacurilor insistente ale dinamoviștilor și. la un șut al lui Dinu, prin fundașul Săulea, au introdus mingea în proprie poartă.« HUNEDOARA : UniversitateaCluj - U.T.A. 2—0 (2—0). Autorii golurilor — Anca (min. 25) și Mocanu (min. 38). Clujenii s-au întrecut pe ei înșiși ! Ei au jucat ieri cu toată ambiția, dorind și realizînd victoria în fața campionilor țării. Conduși la

pauză, arădanii au vrut apoi să echilibreze jocul ; atacurile lor însă s-au irosit, echipa din Cluj fiind bine organizată în apărare.• PLOPENI : Metalul București — Petrolul Ploiești 0—0 (după prelungiri). Fotbaliștii bucureșteni au jucat de la egal cu formația ploieș- teană, reușind nu numai un prestigios rezultat de egalitate, ci — fiind de categorie inferioară — obținînd dreptul de a se califica în sferturile de finală ale competiției,• SIBIU : Crișul Oradea — Farul Constanța 0—0 (după prelungiri). Echipa din Oradea a jucat foarte bine, punîndu-1 la grea încercare pe portarul constănțean Ștefănescu. în finalul reprizei secunde. Farul a a- vut o bună ocazie : la un șut al lui I. Constantinescu, Balogh a salvat de pe linia porții. Nici în prelungiri nu s-a marcat vreun gol. Conform regulamentului, Crișul — activînd în categorie inferioară — se califică mai departe.

e RIMNICU-SARAT : ProgresulBrăila — Sport Club Bacău 0—0 (după prelungiri). Brăilenii au realizat ceea ce și-au propus : un rezultat de egalitate. In acest fel și calificarea le-a fost asigurată, S. C. Bacău activind în divizie superioară.• TURNU-SEVERIN : Rapid București — C.F.R. Timișoara 0—0 (după prelungiri). Echipa timișoreană a făcut o partidă excelentă. în majoritatea timpului de joc, a asaltat periculos poarta rapidistă. In citeva rîn- duri (la șuturile lui Panici, Speriatu, Regep, spre exemplu), numai prin salturi miraculoase, Răducanu și-a putut salva poarta, în sferturile de finală urmează să se califice echipa mai tînără. Astăzi, F.R.F. va omologa rezultatul.• TIRGOVIȘTE : F. C. Argeș — Steaua 1—1' (1—1). Autorii golurilor : Iordăncscu (min. 30) pentru Steaua ; Radu (min. 40) pentru F. C. Argeș. In prelungiri nu s-a înscris nici un gol. Un joc foarte bun (ca spectaculozitate mai ales) a făcut Dobrin. Echipa cea mai tinără se califică în sferturile de finală, dar calculul vîrstei. va fi omologat de-abia astăzi, de către federația de specialitate.
Campionatul divizionar do hochei se reia aziMIERCUREA CIUC (prin telefon, de la Bartunek Istvan). — Ieri a fost zi de odihnă în tabăra hocheiștilor ce susțin aici, pe noul patinoar acoperit, al 4-lea tur din cadrul campionatului divizionar A. Prilej de odihnă, dar și de aprecieri generale asupra șanselor echipelor aflate în întreceri. In primele două zile — luni și marți — Steaua și Dinamo, fruntașe autoritare ale clasamentului, au cîștigat fără prea mari dificultăți. Totuși. Steaua, dar mai ales Dinamo au avut de suportat o replică viguroasă din partea echipei Agronomia-Cluj. De

un interes deosebit s-a bucurat și derbiul echipelor ce reprezintă în a- cest campionat județul Harghita — formațiile Avîntul din Miercurea Ciuc și Gheorghieni — derbi județean ce a revenit, la un scor net. e- chipei locale.Clasamentul are după 17 etape a- celași lider : Steaua, dar avantajul de numai un punct față de a doua clasată (Dinamo) menține absolut deschisă lupta pentru cucerirea titlului de campion. Partida directă dintre aceste două formații, programată pentru duminică seara, rămîne să dea ultimul răspuns.

DACCA 24 (Agerpres). — La convorbirile de la Dacca dintre președintele Yahya Khan, liderul Ligii Awami din Pakistanul de est, Mu- jibur Rahman, și președintele Partidului Poporului din Pakistanul de vest, Zulfikar Aii Bhutto, s-a ajuns la un acord'privind soluționarea, actualei crize: constituționale din‘ țară; au afirmat, marți1 seara surse ale Ligii Awami, citate de agenția France Presse. în baza acordului intervenit, șeful statului va difuza o proclamație 
in care va anunța suspendarea ime
diată a legii marțiale și instituirea 
de adunări în cele două provincii ale 
Pakistanului pentru o perioadă inte
rimară de trei luni, tn cursul acestei 
perioade, adunările celor două pro

vincii se vor întruni separat, la Is
lamabad fi Dacca, pentru a elabora 
proiectul viitoarei constituții confe
derate. Potrivit acordului, după examinarea acestui proiect de constituție în, cadrul unei reuniuni comune a reprezentanților celor două adunări, președintele Yahya Khan va reedn- vooa'i Adunarea Națională, care- g.a definitiva toate problemele legate?do viitoarea constituție a Pakistanului.Pe toată durata perioadei interimare, generalul Yahya Khan, președintele Pakistanului, va conduce departamentele apărării și relațiilor externe ale țării, în timp ce atribuțiile ministerelor comerțului exterior și economiei vor fi exercitate de a- dunârile din cele două provincii.După lovitura de stat din ArgentinaBUENOS AIRES 24 (Agerpres). — Junta militară formată din comandanții trupelor terestre, aviației și marinei, care a preluat puterea în Argentina, a dat publicității un comunicat în care precizează că dețtne controlul deplin asupra întregii țări.Una din primele măsuri ale noii conduceri militare a fost repunerea în funcție a șefului statului major al armatei, generalul Ezequiel Martinez, destituit în urmă cu cîteva zile de fostul președinte Roberto Levingston pentru „grave abateri disciplinare".

La Buenos Aires s-a anunțat că junta a cerut membrilor guvernului să-și continue provizoriu activitatea. Totuși, miniștrii de interne, informațiilor șl muncii și-au prezentat demisiile. De asemenea, posturile de radio au făcut cunoscut că trimisul special al fostului președinte în provincia Cordoba, contraamiralul IIcI- vio Gouzden, și comandantul militar al provinciei Salta, Aguirre Molina, au fost înlăturați din funcții.
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150 de ani de la declanșarea războiului

Se împlinesc astăzi 150 de ani de la declanșarea războiului de eliberare a poporului grec de sub jugul otoman.La începutul anului 1821, reprezentanți ai organizației nare „Eteria", concepută al viitoarei armate de au trecut în Grecia, ind primele detașamente La 25 martie, în orașul Patras, pe țărmul ionic al Eladei, a fost dat semnalul răscoalei generale. A- ceastă zi, care a marcat prin fapte de vitejie voința de libertate a poporului, este celebrată ca Ziua națională a Greciei. Lupta neînfricată a patrioțiior greci a fost încununată cu proclamarea independenței de stat a țării după patru secole de dominație străină.Războiul de eliberare din 1821 a trezit simpatia tuturor popoarelor Europei. Probabil că nu există oraș în Grecia care să nu fi imortalizat printr-un denumirea unei tier sau a unui numele marelui poet englez Byron, care, alături de eroii greci, și-a vărsat sîngele în lupta pentru libertatea țării al cărei popor a adus o contribuție nepieritoare la înflorirea civilizației umane.Lupta „Eteriei" s-a un larg sprijin și simpatie din partea Române, a patrioțiior știut că popoarele din această parte a Europei s-au găsit adesea alături în lupta pentru cucerirea independenței — anul 1821 înscriindu-se ca un moment de însemnătate istorică în multiseculara lor bătălie pentru neatîrnare. în acest cadru, intre mișcările revoluționare românești și mișcarea „Eteriei" au existat numeroase legături, „Eteria" și-a desfășurat la început activitatea îndeosebi pe teritoriul Principatelor Române, unde detașamente

revoluțio- ca nucleu eliberare, constitu- de luptă, de

monument, prin străzi, unui car- lăcaș de cultură
bucurat de de profundă Principatelor români. Este

poporului greceteriste s-au bucurat de simpatia sprijinul populației. în ca- unor recente comunicări științifice la Academia ateniană, mai muiți oameni de știință au evidențiat contribuția de seamă a poporului român la crearea condițiilor istorice necesare dezlănțuirii și desfășurării războiului de eliberare a poporului grec. Așa cum este cunoscut, și istorici de seamă din țara noastră, îndeosebi Nicolae Iocga, s-au preocupat intens de elaborarea unor lucrări care, pentru cercetătorii evenimentelor din 1821 din Grecia, constituie — după cum s-a arătat și în comunicările amintite de la Academia ateniană — surse de documentare și de analiză de mare valoare.Poporul român a nutrit și nutrește sentimente de adincă prietenie față de poporul grec, de care se simte legat prin vechile legături ale luptei comune pentru independență. Aceste legături prietenești dintre popoarele român și grec au continuat să se dezvolte în zilele noastre. Preocuparea constantă a României pentru instaurarea unor raporturi de bună vecinătate în Balcani, pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării, corespunde intereselor tuturor popoarelor din această regiune. Politica externă constructivă a țarii noastre, întemeiată pe principiile respectării suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, a- văntajului reciproc, se bucură de înaltă apreciere în cercuri largi ale opiniei publice elene.Sărbătorind ziua sa națională, poporul grec cinstește ideile de libertate. pace și colaborare care l-au animat cu un veac și jumătate în urmă și din care și-a făcut per- petuu-ul său ideal.
Al. CÂMPFANU
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viața internațională
Sub nloaia de lovituri ale forțelor patriotice

Trupele agresoare se retrag 
în derută din Laos

XIENG KUANG 24 (Agerpres). — Ca urmare a presiunii exercitate de forțele Pathet Lao, trupele agresoare saigoneze care au invadat sudul Laosului au fost obligate să evacueze miercuri o altă poziție strategică importantă — baza „Delta", amplasată la trei kilometri de frontiera sud-vietnameză. în momentul de față, precizează agenția FRANCE PRESSE, efectivele militare intervenționiste nu mai au decît o singură bază pe teritoriul laoțian, denumită „Hotel", care se află la 1 km și jumătate de frontiera cu Vietnamul de sud.Supuse continuu unor puternice atacuri de către patrioții laoțieni, trupele regimului Thieu-Ky, nevoite să se retragă spre graniță, suferă pierderi grele în oameni și echipament de luptă, în pofida sprijinului intens ce le este acordat de avioanele și elicopterele americane — relatează corespondenții agențiilor de presă.Cea mai dramatică înfrîngere, scrie Joseph Kraft în „WASHINGTON POST", a constituit-o căderea bazei Lolo în mîinile forțelor Pathet Lao, Saigonezii au părăsit baza într-o extraordinară grabă și debandadă. Din Laos, corespondentul agenției ASSOCIATED PRESS, Holger Jensen, transmite că „un batalion înfrînt in 
luptă a fost transportat înapoi in 
Vietnamul de sud, de 40—50 elicoptere 
americane, din care 15 s-au prăbușit 
sau au fost avariate de un intens tir 
de artilerie. Îngroziți și dorind să fugă 
cu orice preț din Laos, continuă co
respondentul, unii soldați saigonezi 
s-au agățat de trenurile de aterizare 
ale elicopterelor. Un pilot ne-a spus 
că mulți dintre ei și-au găsit moar
tea căzînd de la sute de metri înăl
țime. «Nimeni nu-i mai putea con
trola în panica în care se retrăgeau, 
spunea pilotul american».

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri concentrice asupra pozițiilor 
americano-saigoneze de la Khe SanhSAIGON 24 (Agerpres). — Pozițiile fortificate, deținute de trupele americano-saigoneze în sectorul Khe Sanh din zona Platourilor înalte, au fost atacate din nou in ultimele 24 de ore de către forțele patriotice din Vietnamul de sud. Printre principalele obiective ale acestor atacuri s-au aflat instalațiile militare ame-ricano-saigoneze, amplasate la cinci și la 20 kilometri nord-vest de bază Khe Sanh. în împrejurimile acestei baze au fost semnalate lupte violente între patrioți și efectivele militare inamice.

UN GEST DE PROTEST AL DELEGA
ȚIILOR R. D. VIETNAM Șl G.R.P.

AL REPUBLICII VIETNAMULUI 
DE SUD LA CONFERINȚA 

DE LA PARISPARIS 24 (Agerpres). — Delegațiile Republicii Democrate Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la conferința cvadripartită de la Paris în problema vietnameză au hotărît să boicoteze ședința plenară prevăzută pentru 25 martie 1971 și să o amîne, astfel, pentru data de 1 aprilie. Ho- tărîrea a fost luată în semn de protest față de raidurile întreprinsă de aviația americană asupra R. D. Vietnam.
★Șeful delegației R. D. Vietnam la conferința de la Paris, Xuan Thuy, a primit marți grupul de protestanți americani care se află în capitala Franței pentru a lua contact cu par-

O etapă în suita eforturilor desfășurate pe plan internațional pentru ca în relațiile între națiuni să prevaleze legile firești ale moralei și justiției a avut loc recent în cadrul celei de-a IV-a sesiuni a Comitetului special O.N.U. pentru definirea agresiunii, ținută la New York. Menită să constituie un instrument juridic eficace pentru menținerea păcii, un obstacol în calea folosirii forței sau a amenințării cu forța în relațiile internaționale — DEFINIREA AGRESIUNII constituie o preocupare veche, dar în același timp de mare actualitate pentru toate statele, pentru toate popoarele. Pornind de la ideea că pacea nu înseamnă numai absența războaielor sau a conflictelor deschise ci o stare de fapt, un complex de măsuri care să facă imposibil războiul și toate formele de conflict, statele s-au preocupat, încă din perioada dintre cele două războaie mondiale,. că, paralel cu acțiunile de prohibire a folosirii forței și amenințării cu forța, să se adopte și o definiție a agresiunii. Un moment notabil al acestor preocupări l-au marcat convențiile de definire 
a agresiunii de la Londra, din 1933, (încheiate pe o perioadă nedeterminată și deschise participării tuturor statelor), care, fără să dea o definiție cu caracter general, își au valoarea lor politică și juridică, înscriind principiul că nici un considerent de ordin politic, militar sau de altă natură nu poate justifica agresiunea. La elaborarea acestora a participat activ eminentul om politic și diplomat român Nicolae Titulescu, pentru care definirea agresiunii însemna un element prețios de securitate.După război, Organizația Națiunilor Unite a înscris definirea agresiunii în preocupările ei prioritare ; în 1967 această problemă a fost încredințată unui comitet special format din 35 de state, printre care și România, activitatea sa înregistrînd unele progrese, mai ales dacă se are în vedere că încercările anterioare desfășurate timp de aproape 40 de ani nu au dus la obținerea vreunui rezultat. Prezentarea în cadrul sesiunii din 1969 a Adunării Generale a unor proiecte de definire a agresiunii (un proiect al U.R.S.S., altul aparținînd unui grup de 13 state neangajate, precum și unul emanînd de la un grup de 6 state occidentale) a deschis posibili

„Este absolut clar — scria miercuri dimineața, într-un editorial, ziarul „NEW YORK TIMES" — că, în ciuta 
eforturilor depuse la Washington și 
Saigon de a înfrumuseța pe cit posi
bil o situație proastă, operația din 
Laos este departe de așteptările li
derilor militari americani și ale celor 
de la Saigon". La rîndul său, ziarul englez „GUARDIAN" scrie că „retra
gerea penibilă din ultimele zile din 
Laos s-a dovedit un dezastru cu re
percusiuni profunde asupra politicii 
de vietnamizare". „Toate acestea — subliniază „Guardian" — s-au petre
cut in condițiile celor mai aprige 
bombardamente și ale celui mai mare 
sprijin de elicoptere pe care le pu
teau oferi Statele Unite. Planificato
rii militari americani vor fi aspru 
condamnați. Nu este pentru prima 
dată cînd ei nu au apreciat cum se 
cuvine forța de luptă a patriotilor". „WASHINGTON POST" arată, în â- cest sens, că „în actualele circumstan
țe cea mai bună tactică este aceea de 
a da viață negocierilor de pace de la 
Paris pentru găsirea unei soluții poli
tice războiului din Indochina. Este 
mult mai cuminte să negociem acum, 
asigurînd astfel retragerea în pace a 
trupelor americane, decît să riscăm 
o totală înfrîngere în Indochina".

ticipanții la convorbirile cvadripar- tite. în cursul întrevederii, Xuan Thuy a expus poziția R.D.V. privind reglementarea problemei vietnameze. Protestanții americani au avut, de asemenea, o întîlnire cu delegația G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud.
Președintele Anwar Sadat 

despre poziția R.A.U. privind 
situația din Orientul ApropiatPARIS 24 (Agerpres). — Intr-un interviu transmis de televiziunea franceză, președintele R.A.U., Anwar Sadat, a afirmat că propunerea sa de redeschidere a Canalului de Suez, în cazul în care forțele israe- liene ar începe să evacueze parțial Sinaiul, rămîne valabilă, dar el refuză să ducă tratative directe „cu cealaltă parte, care ocupă teritoriul egiptean". Anwar Sadat a condamnat din nou refuzul Israelului de a se retrage de pe teritoriile arabe o- cupate, arătînd că aceasta a determinat guvernul R.A.U. să nu prelungească încetarea focului după data de 7 martie.Menționînd eforturile depuse de 

tatea abordării concrete a problemei, trecerii la discutarea componentelor de bază pe care în mod necesar trebuie să le conțină definirea agresiunii. Dezbaterile prilejuite de sesiunea jubiliară a Adunării Generale a O.N.U., documentele adoptate cu acest prilej au arătat, o dată în plus, interesul major al popoarelor pentru prevalarea legalității și moralei în relațiile interstatale și, legat de aceasta, importanța pe care ele o a- cordă problemei în chestiune.Ținînd seama de aceste puncte de 
DEFINIREA AGRESIUNII- 

un deziderat important pentru promovarea 

legalității internaționale

sprijin, ca și de eforturile crescînde ale statelor în direcția creării unui climat de destindere și de securitate în întreaga lume, era de așteptat ca sesiunea din acest an a Comitetului special să înregistreze progrese mai substanțiale în îndeplinirea sarcinii încredințate. Raportul comitetului — care va fi discutat la cea de-a 26-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. — consemnează opiniile delegaților asupra unor probleme de principiu ridicate în dezbateri și concluziile grupului de lucru, cuprin- zînd elementele definiției asupra cărora s-a căzut de acord, problemele asupra cărora este posibil să se obțină consensul membrilor comitetului și punctele controversate. Ăpreciin- du-se ceea ce s-a realizat, se poate afirma însă că mai este o cale lungă de parcurs în îndeplinirea sarcinii încredințate comitetului.In timpul dezbaterilor din comitet,

BRUXELLES

100 000 (le agricultori 
din țările C.E.E.

protestează împotriva 
politicii comunitareBRUXELLES 24 (Agerpres). — în capitala Belgiei a avut loc marți o reuniune a celor șase miniștri ai a- griculturii din țările membre ale Pieței comune. După dezbateri-„mara- ton", participant^ s-au despărțit fără a fi ajuns la un acord asupra prețurilor agrare pentru anul 1971.în timp ce miniștrii agriculturii dezbateau cu aprindere problema prețurilor la produsele agrare, Bruxel- les-ul a căpătat treptat aspectul unui oraș asediat. Aproximativ 100 000 de agricultori veniți din toate cele șase țări membre ale Pieței comune au organizat viguroase acțiuni de protest împotriva politicii agrare comunitare.S-au produs serioase incidente, soldate, între altele, cu moartea unui agricultor și rănirea altor 100. Mînia țăranilor constituie expresia elocventă a eșecului încercării de a se integra agricultura țărilor membre ale C.E.E. fără a se ține seama de faptul că,de la o țară la altă există și în acest domeniu mari deosebiri. încercarea de a aduce la același numitor agricultura celor șase țări a avut repercusiuni grave asupra veniturilor agricultorilor.în fotografie : marți, pe străzile Bruxelles-ului.

guvernul egiptean pentru pace, președintele R.A.U. a spus : „Noi nu putem înainta nici cu un centimetru dincolo de punctul la care am ajuns. Israelienii au cerut un acord de pace, și Gunnar Jarring ni 1-a cerut, de a- semenea. Noi l-am acceptat, dar și Israelul trebuie să-și îndeplinească obligațiile care decurg din rezoluția Consiliului de Securitate, nu numai în ce privește evacuarea Sinaiului, cj a tuturor teritoriilor arabe ocupate după 5 iunie 1967".El a reafirmat că este gata să recunoască Israelul în frontierele sale dinainte de iunie 1967 și să semneze un acord de pace în cadrul unei reglementări generale.
ca și din cadrul comisiei juridice a Adunării Generale, arătînd că agresiunea se mai face încă simțită in diferite locuri ale lumii, numeroși vorbitori, aparținînd diferitelor grupuri de state, au subliniat că definirea agresiunii ar constitui un corolar indispensabil al principiului ne- recurgerii la forță în relațiile internaționale, avînd ca efect descurajarea eventualilor agresori, rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale, consolidarea și sporirea eficacității procedurilor O.N.U.

în domeniul păcii și securității internaționale. „O definiție a agresiunii, sublinia reprezentantul Ceylonului, ar fi un ghid prețios pentru evaluarea comportării statelor și in același timp un serios avertisment Ia adresa agresorilor actuali și eventuali". „Ea ar servi, arăta reprezentantul Guineei, îndeosebi statelor mici și mijlocii, noilor state independente, al căror progres economic și social depinde de menținerea păcii și securității internaționale".Subscriind opiniei de a se da prioritate în această fază definirii agresiunii armate, numeroși delegați, printre care cei ai Boliviei, Gabonu- lui, Senegalului. Mâlaeziei, au scos in evidentă că definiția nu trebuie să se limiteze la atacul armat, ci trebuie să țină cont de anumite forme de imixtiune în domeniile economic, politic și cultural. „Este necesar — arăta delegatul Boliviei — ca defini

Vizita în R. P. Chineză a delegației 
guvernamentale române conduse 
de tovarășul Gheorghe Rădulescu

ȘANHAI 24 — Corespondentul A- gerpres I. Gălățeanu transmite : Continuîndir-și vizita în R. P. Chineză, delegația guvernamentală română condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a sosit miercuri dimineața la Șanhai.Delegația română a vizitat, în a- ceeași zi, Expoziția industrială a orașului, oglindă a marilor succese repurtate de oamenii muncii din a- cest important centru economic al Chinei.
FRANȚA

Miting consacrat aniversării 
centenarului Comunei din ParisPARIS 24. — Corespondentul Agerpres Georges Dascal transmite: Centenarul Comunei din Paris a fost sărbătorit, în continuare, printr-un mare miting desfășurat marți seară la Palatul Mutuality din Paris, sub

agențiile de presa transmit:
La Londra a avut loc’ 13 22 martie 1971, schimbul instrumentelor de ratificare a convenției consulare între Republica Socialistă România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnată la București. la 11 septembrie 1968. Drept urmare, Convenția urmează să intre în vigoare în a treizecea zi de Ia data schimbului de instrumente, respectiv la 21 aprilie a.c.
Camera Comunelor a a- 

probat miercuri, după o ședință maraton de 21 de ore, raportul asupra proiectului de lege antisindical al Comisiei generale privind „reglementarea relațiilor în industrie", prezentat de guvernul conservator. Datorită opoziției deputaților laburiști.
ția să se refere atît la agresiunea directă, cit și la cea indirectă, aceasta din urmă puțind avea efecte la fel de dezastruoase ca și prima".In ciuda necesității subliniate de numeroși delegați, de a se da o rezolvare rapidă acestei probleme — asupra importanței căreia există un consens general — lucrările comitetului nu au înregistrat acele rezultate palpabile pe care le reclamă o- pinia. publică internațională, popoarele de pretutindeni. Desigur există și greutăți de ordin tehnic, juridic.

Nu este însă mai puțin adevărat că există cercuri influente care nu au interes să fie definită agresiunea, deoarece aceasta ar constitui o barieră în calea politicii lor de expansiune, de impunere a dominației asupra altor popoare, de nesocotire a drepturilor lor fundamentale. Tocmai această situație face imperios necesară unirea eforturilor tuturor forțelor păcii și progresului pentru a împiedica planurile cercurilor imperialiste, agresive, încercările lor de a atenta la libertatea și independența unor state și popoare, așa cum se în- tîmplă astăzi în peninsula Indochina și în alte părți ale lumii, pentru a asigura respectarea dreptului imprescriptibil și inalienabil al popoarelor de a-și hotărî singure destinele, calea dezvoltării.Consecventă poziției sale de întărire a legalității internaționale, țara noastră s-a pronunțat și se pronunță

Oaspeții români au vizitat apoi Uzina de mașini-unelte și Combinatul metalurgic nr. 1, unde s-au bucurat de o primire caldă, prietenească din partea muncitorilor.Seara, în cinstea delegației române a fost oferit un dineu, în cadrul căruia Uan Hun-uen, secretarul Comitetului de partid al orașului Șanhai, vicepreședinte al Comitetului revoluționar, și tovarășul Gheorghe Rădulescu au rostit toasturi.

președinția lui Georges Marchais, secretar general adjunct al P.C.F.Mitingul, la care au participat cî- teva mii de persoane, a fost deschis de Georges Marchais. Referindu-se la însemnătatea istorică a evenimentelor din martie 1871, el a relevat că încercarea eroică a comunarzilor a declanșat în Europa și în întreaga lume o mișcare de solidaritate fără precedent. Astăzi, a subliniat Georges Marchais, cauza comunarzilor a triumfat în 14 țări socialiste, care reprezintă o treime din populația lumii. Secretarul general adjunct al P.C.F. a arătat că idealurile Comunei din Paris continuă să trăiască în realizările țărilor socialiste, în lupta clasei muncitoare internaționale pentru un viitor luminos, în luptele mișcării revoluționare internaționale în a căror avangardă se găsesc comuniștii.în continuare, a luat cuvîntul Roland Leroy, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.F., care a făcut o amplă expunere asupra istoricului și învățămintelor Comunei din Paris.

din toamna anului trecut și pînă acum au avut loc asupra raportului amintit nu mai puțin de 240 de scru- tinuri.
La Havana au sosit 59 de 

tineri nord-americani pen
tru a participa Ia zafra, în cadrul brigăzii de voluntari „Ven- ceremos". Tinerii voluntari americani vor participa la recoltarea trestiei de zahăr de pe plantațiile din jurul fabricii „Ruben Martinez Vil- lena", din provincia Havana.

La Roma s_a întrunit miercuri Direcțiunea P.C.I. care a discutat pregătirile P.C.I. în vederea apropiatelor alegeri regionale din Sicilia, precum și celor administrative din iunie.
pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, pentru abolirea totală a politicii de dictat și agresiune, pentru instituirea unei atmosfere de respectare riguroasă a normelor statuate de dreptul internațional în relațiile dintre state — ca element fundamental de preîntîmpinare a războiului, de promovare a unei colaborări internaționale largi, bazate pe respect reciproc, egalitate în drepturi și neamestec . în treburile interne. împărtășind opinia marii majorități a membrilor comitetului special și a delegaților la sesiunile Adunării Generale a O.N.U., de a se acorda prioritate definirii a- gresiunii armate, delegațiile române la organismele respective au subliniat necesitatea de a se elabora o definiție care, pe lîngă descrierea în termeni generali a agresiunii armate, să cuprindă și o enumerare, cu titlul de exemplu, a actelor de agresiune, ținînd cont de experiența internațională acumulată, de dispozițiile convențiilor de la Londra din 1933, de rezoluțiile și declarațiile O.N.U. privind nerecurgerea la forță, neintervenția, garantarea suveranității și independenței statelor.Alături de alți reprezentanți, delegații români au subliniat că definiția trebuie să delimiteze cu precizie cazurile și condițiile în care folosirea forței nu este interzisă de Carta O.N U. și de dreptul internațional în general, astfel îneît să se elimine orice pretext pentru a justifica actele de agresiune, să se prevadă în mod expres drepturile și obligațiile organelor competente de a constata actele de agresiune și a decide asupra măsurilor de luat, să includă, ca elemente noi interdicția folosirii armelor nucleare și a punerii teritoriului național la dispoziția altui stat pentru a-1 utiliza ca bază de atac împotriva unor terțe state.Definirea agresiunii este menită să constituie, fără îndoială, .un element important în sistemul normelor dreptului internațional, să contribuie la întărirea principiilor și normelor înscrise în Carta O.N.U., Ia creșterea eficienței organizației, la întărirea climatului de încredere și cooperare între state.

Tudor MIRCEA 
Radu BOGDAN

Interviul acordat de președintele 
I. B. îito televiziunii italieneBELGRAD 24 (Agerpres).— într-un interviu acordat televiziunii italiene, în ajunul vizitei oficiale pe care o va întreprinde la Roma, președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a relevat că țara sa este legată de Italia, de mai mulți ani, printr-o colaborare economică deosebit de rodnică și printr-o înțelegere reciprocă pe plan politic. Această colaborare, care se bazează pe principiile coexistenței, a spus el, a adus de pe acum rezultate importante pentru ambele părți. Președintele Tito și-a exprimat convingerea că vizita și convorbirile pe care le va purta cu președintele Saragat și cu alte personalități de frunte ale Italiei vor fi foarte utile pentru viitoarea colaborare dintre Iugoslavia și Italia.Referitor la dezvoltarea istorică a R.S.F.I., președintele Tito a subliniat trăsăturile specifice ale drumului străbătut de partidul și statul iugoslav.In ceea ce privește colaborarea Iugoslaviei cu celelalte state neangajate, el a spus : „Consider că activitatea statelor neangajate este astăzi și mai necesară. Situația actuală din lume se prezintă astfel incit trebuie să depunem eforturi pentru a da răspunsul nostru clar la problemele referitoare la relațiile internaționale, Ia blocuri, avînd în vedere tot ceea ce

0 declarație a organizației 
din Ulster a P. C. din IrlandaBELFAST 24 (Agerpres). — In legătură cu desemnarea lui Brian Faulkner în funcția de prim ministru al Irlandei de nord, organizația dir. Ulster a Partidului Comunist din Irlanda a dat publicității o declarație în care subliniază că schimbarea primului ministru nu duce și la soluționarea problemelor social-economice și îmbunătățirea vieții populației. Guvernul conservator britanic și oficialitățile unioniste din Ulster, continuă declarația, ignorează faptul că în această provincie se înrăutățește nivelul de trai al oamenilor muncii, crește șomajul și se intensifică represiunile împotriva organizațiilor care luptă pentru drepturi cetățenești.Declarația cheamă oamenii muncii din Ulster să-și unească rîndurile în lupta pentru transformări sociale și economice, pentru încetarea represiunilor și lichidarea discriminărilor.

Premierul Consiliului de 
sial al R.P. Chineze, Ciu En- lai, a primit pe Roy Evans, președintele Federației internaționale de tenis de masă, care se află într-o vizită la Pekin. Cu acest prilej, informează agenția China Nouă, a avut loc o convorbire prietenească.

In cadrul vizitei în R. D. 
Germană a delegației Uniunii So- cial-Democratice a muncitorilor și micilor agricultori din Finlanda, oaspeții finlandezi s-au pronunțat pentru stabilirea de relații diplomatice între Finlanda și R. D. Germană, relev înd, în același timp, că statornicirea unor relații normale, bazate pe egalitatea în drepturi, între R. D. Germană și R. F. a Germaniei, pe baza dreptului internațional, reprezintă o cerință imperioasă a securității europene și a coexistentei pașnice.

La Hanoia avut loc 0 adunare festivă consacrată celei de-a 40-a aniversări a creării Uniunii Tineretului Muncitor Ho Și Min.
Accident minier. AsentiaP.A.P. informează că, în după-amia- za. zilei de 23 martie, la mina „Ro- kitnica" din voievodatul Katowice, s-a produs o explozie la o adîncime de 800 metri. Ca urmare a surpării terenului, 19 mineri au fost blocați. în urma operațiunilor de salvare, au putut fi scoase pînă în prezent din mină opt persoane.
Autoritățile militare de 

la Kampala au publicat un de- cret prin care sînt suspendate toate activitățile politice în Uganda, pe timp de doi ani. Decretul interzice întrunirile cu caracter politic.
Un puternic incendiu a izbucnit în incinta clădirii studioului de televiziune din Geneva. Primele constatări conduc la concluzia că focul a fost declanșat de un scurt circuit. Pagubele sinistrului nu au fost încă evaluate, dar se pare că, pe lîngă distrugerea unor importante părți ale imobilului, a avut de suferit și costisitorul material electronic.

FREETOWN 24 (Agerpres). — Miercuri, primul ministru al statului Sierra Leone, Siaka Stevens, a făcut o declarație la postul de radio Freetown, în care a arătat că deține din nou controlul asupra întregului aparat de stat. Premierul Siaka Stevens a adăugat că în cursul tentativei de lovitură de stat militară, care a avut loc marți, reședința sa a fost atacată de către un grup de soldați transportați în cîte- 

acestea din urmă comportă negativ". Președintele Tito s-a pronunțat împotriva politicii de bloc. El a arătat că omenirea trebuie să se orienteze spre aplicarea principiilor conținute în Carta O.N.U. în continuare, președintele Iugoslaviei a subliniat că la conferința de la Lusaka s-a hotărît ca țările neangajate să colaboreze mai intens și eficient pe plan internațional, ele fiind profund interesate în problemele războiului și păcii, dezarmării și altele.Răspunzînd unei întrebări privitoare la posibilitatea soluționării conflictului din Orientul Apropiat, Iosip Broz Tito a declarat că „în această regiune s-a creat un impas datorită încăpățînării și rigidității Israelului". Consider, a spus el, că este momentul să. se adopte măsuri mai hotărîte. Președintele iugoslav a subliniat că este necesar ca, în această chestiune, să-și spună cuvîntul cu mai multă putere un număr mai mare de țări. De asemenea, el și-a exprimat părerea că ar fi necesare inițiative într-un termen nu prea îndepărtat, pentru a se împiedica o nouă escaladare și noi conflicte. Cred că pe calea dialogurilor și a contactelor cu diverse țări, a spus Iosip Broz Tito, vom putea găsi o ieșire din actuala situație.

VASHINGTON 24 (Agerpres). — Senatorul George McGovern a depus miercuri în camera superioară a Congresului S.U.A. un proiect de rezoluție chemînd guvernul american să recunoască R. F. Chineză și să accepte prezența la O.N.U. a delegatului guvernului acestei țări ca „unio reprezentant al Chinei".Prezentîndu-și proiectul, senatorul a declarat : „în afara necesității de a pune capăt incredibilei noastre greșeli din Vietnam, nu există o sarcină mai presantă în domeniul politicii externe a țării noastre decît realizarea unei schimbări fundamentale în atitudinea față de Republica Populară Chineză".

ECONOMICĂ
Crearea Băncii 

româno-francezeLa Paris a avut loc semnarea protocolului privind crearea Băncii româno-franceze, care are drept scop să contribuie la dezvoltarea relațiilor comerciale, financiare și economice între România și Franța și, totodată. să efectueze toate categoriile de operațiuni bancare.Din partea română, Protocolul a fost semnat de către Romulus Petrescu, vicepreședinte al Consiliului de administrație al Băncii române de comerț exterior, iar din partea franceză de către - reprezentanții băncilor care participă la crearea Băncii româno-franceze.
Închiderea Tîrguluî 

de la LeipzigS-a încheiat Tîrgul internațional de primăvară de la Leipzig. Pe lîngă țara gazdă, la actuala ediție a tirgului au participat întreprinderi de comerț exterior din 12 țări socialiste, 2 500 de firme din 27 de țări capitaliste, precum și 26 de țări din Asia, Africa și America Latină.
Comerțul cehoslova- 
co-britanic în 1971La Praga a fost semnat marți un protocol cu privire la schimburile comerciale dintre Cehoslovacia și Marea Britanie pe anul 1971, informează agenția C.T.K. Protocolul prevede o creștere a livrărilor de mărfuri cehoslovace în Anglia cu aproximativ 10 la sută.
Acord comercial între 

Albania și FranțaAgenția A.T.A. informează că la Paris a fost semnat un acord comercial între Albania și Franța.
va camioane. în prezent, a spus el, situația în țară s-a normalizat.Această declarație confirmă relatările agențiilor de presă, conform cărora generalul Joseph Bangurah, comandantul șef al forțelor armate, care preluase pentru eîteva ore puterea la Freetown, a fost înlăturat de o contralovitură militară, ce l-a readus la conducerea statului pe premierul Siaka Stevens.
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