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suportul progresului economic al țării
■ AL P.C.U.S.

izvorul bunăstării noastre
Dezvoltarea armonioasă, echilibrată și în ritmuri susținute a economiei naționale este de neconceput fără respectarea riguroasă a anumitor corelații fundamentale care decurg din cerințele obiective ale reproducției socialiste lărgite, cerințe a căror cunoaștere și înfăptuire în practică sînt pe deplin posibile în societatea noastră socialistă, unde mijloacele de producție au devenit în mod nemijlocit proprietate a producătorilor, a oamenilor muncii, iar întreaga economie s-a transformat într-un organism unitar. Din multitudinea corelațiilor avute în vedere la elaborarea planului de stat, două se disting pregnant prin implicațiile pe care le determină în ansamblul mecanismului economic — și anume, dinamica producției să devanseze dinamica fondului de salarii, iar productivitatea muncii să crească intr-un ritm superior celui al salariului mediu. „Prin creșterea productivității muncii — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R și a guvernului din noiembrie anul trecut — se poate asigura o sporire substanțială a producției, a venitului național. Aceasta este calea fundamentală pentru a crea resurse suplimentare atit pentru dezvoltarea economiei, cit si pentru ridicarea nivelului de viață al poporului".In întreaga politică economică, In or.entarea activității întreprinderilor, centralelor și combinatelor industriale, a ministerelor, partidul nostru a urmărit cu consecvență punerea largă în valoare a tuturor posibilităților și rezervelor de sporire a producției și a productivității muncii, în vederea creșterii neîncetate a venitului național — sursa sigură a lărgirii bazei de producție a țării, a inițierii unor noi măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață materiale și spirituale ale celor ce mun-
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a salariului mi de lei au asigi importante fond

FĂRĂ iNTlRZIERE
PĂSTRAREA APEI IN SOL

cesc. Bilanțul bogat al succeselor pe care clasa noastră muncitoare, întregul popor le-a înregistrat în cincinalul recent încheiat oferă suficiente argumente în acest sens. Creșterea fondului de salarii in industrie cu 51,7 la sută, în 1970 față de 1965, a fost devansată de ridicarea, in anii cincinalului, a valorii producției globale industriale cu 75,1 la sută. De asemenea, unei sporiri de 28,7 la sută a salariului mediu i-a corespuns, in aceeași perioadă, o majorare cu 45 Ia sută a productivității muncii.Numai printr-o creștere susținută, în anii cincinalului, a productivității muncii, concomitent cu o intensă preocupare pentru gospodărirea rațională, eficientă a resurselor materiale și bănești, s-au creat premisele necesare pentru Sporirea venitului național de 1,5 ori — într-un ritm mediu anual de 7,7 la sută — ceea ce a făcut posibilă alocarea unor importante fonduri pentru acumulare șl pentru efectuarea majorărilor de salarii. Pe de o parte, in perioada 1966—1970, investițiile din fondurile centralizate ale statului au totalizat aproape 290 miliarde Iei, adică mai mult decît în cei zece ani precedenți. fiind date în exploatare circa 1500 capacități și obiective principale industriale ; acestea au permis valorificarea mai bună, mai eficientă a resurselor materiale și de muncă, au asigurat ridicarea economică și socială a județelor tării. De asemenea, generalizarea în întreaga economie, la începutul anului trecut, a nouiui sistem de salarizare și majorarea salariilor. ca și ridicarea, cu începere de la 1 mai 1970. a salariilor de pină

UT ERA TOR A
expresie a unei înalte

răspunderi sociale
Recenta Intilnire a conducătorilor de partid cu reprezentanții oamenilor de artă și cultură, dezbaterea cu responsabilitate partinică a unor aspecte actuale ale creației, ale locului creatorului in viața societății, au adus in zona maximului interes probleme deosebit de semnificative. S-a confirmat încă o dată justețea, caracterul fertil al o- rientării date de partid dezvoltării culturii. Rindurile ce urmează pornesc tocmai din această realitate evidentă, consemnind cîteva dintre gin- durile ce privesc îndatoririle ce revin breslei scriitoricești, artiștilor în general, ca exponent ai spiritualității poporului nostru.Creația artistică este și rămine o activitate socială ca oricare altă activitate înfăptuită în mijlocul oamenilor. Istoric și obiectiv, ea s-a născut, în procesul muncii, ca o prelungire a acesteia dincolo de o finalitate exact utilă, dar în nici un caz ca o separare sau opunere față de muncă, ba, mai mult, cum s-a dovedit de-a lungul timpului, ca o formă exemplară sub raportul umanului, a creativității presupusă de orice activitate omenească.Privită drept muncă ce creează obiecte depline ca sens — opere artistice care au încorporat în ele o relație profund u- mană cu lumea, cu realitatea — creația artistică n-a rivnit niciodată libertatea absolută și gratuită a jo-

cului, cu toate că, uneori, printr-un exces de particularizare, a atins și acest teritoriu al gratuității, îndepărtin- du-se în același timp de la rostul său fundamental — relevarea dimensiunilor sufletești și a Înaltelor aspirații ale omului. Se înțelege astfel că, ne- fiind un joc, dar nici un sistem rigid de transfigurare a realității, opera de artă nu va avea nicicind nevoie, spre a exista,

nalități superioare ca o participare responsabilă la un destin social, ca izvorînd din- tr-o intercondiționare de relații, cea mai hotărîtoare fiirjfi relația creator-valori sociale, arta justifieîndu-se a- bia atunci cînd își face din valorile sociale condiția esențială a e- xistenței. Arta majoră, arta autentică, impune existența unei concepții estetice, militante despre lume și viață, o
PCK

92
97

J GLORI O SUL 
SEMICENTENARde iluzoria desăvîrșire a libertății de dincolo de om și de viața a- cestuia.Consecință a vieții, creația artistică năzuiește ca intr-o continuă reîntoarcere la izvoare să participe la mersul lumii, să-și asume responsabilități în numele omului. Pentru că a 

crea înseamnă și va însemna a proiecta prezentul in viitor, a dezvălui omului adîncul omenesc al vieții și muncii sale, astfel incit să recunoască și să regăsească in artă imaginea lui definitorie de creator.Libertatea de creație se cere înțeleasă în perimetrul acestei fi-

integrare lucidă în climatul unei a- dînci responsabilități sociale. Tot aci se situează, cred, momentul în care, conștient de propria-i libertate, creatorul de artă alege necesar, în cunoștință de cauză, adevărul angajării depline la destinul societății In care trăiește.Opera de artă autentică nu a fost și nu va fi niciodată o observație limitată, cu atit mai mult în condițiile socielă- noastre socialiste, o conștientizare problematică a participării la existența propriului popor, la o realitate politică și socială, la un destin, adică un viitor. Tocmai sentimentul acestei participări îl obligă pe creator de a nu ignora viața societății în care trăiește, mișcarea ei continuă spre împlinire, mutațiile petrecute în conștiințe și deprinderi, în credințe și năzuințe. Nu poți să-ți închipui — la ori-

ții ci

la 1200 de lei și de la 700 la 800 oamenilor muncii suplimentare, care, socotite la nivelul unui an întreg, reprezintă peste 12 miliarde de lei.Asigurarea avansului necesar dintre dinamica productivității muncii si cea a salariului mediu are un rol determinant, cum spuneam, asupra dezvoltării economice și sociale a țării. Intr-un mod evident apare acest lucru dacă amintim faptul binecunoscut că sporirea productivității muncii determină diminuarea cheltuielilor de manoperă in prețul de cost, in timp ce majorarea salariilor duce la ridicarea acestor cheltuieli. Drept urmare, creșterea într-un ritm superior a productivității muncii in comparație cu salariul mediu are ca rezultat economic reducerea cheltuielilor de manoperă pe unitatea de produs, respectiv a prețului de cost, ceea ce contribuie la sporirea acumulărilor socialiste, a venitului național, asigurîndu-se astfel resurse sporite pentru înfăptuirea reproducției lărgite și ridicarea de ti vita tea muncii ar rămine în urma creșterii salariului mediu sau ar spori în același ritm, acumulările statului, in primul C3Z, s-ar micșora, iar in al doilea caz ar rămine Ja același nivel (considerînd, bineînțeles, că celelalte cheltuieli de producție ar rămine neschimbate). Aceasta ar contraveni intereselor societății noastre în ansamblu și ale fiecărui om al muncii în parte, deoarece ritmul de creștere a venitului național și, implicit, de dezvoltare a economiei naționale s-ar încetini sau ar bate pasul pe loc ; se înțelege că. în ultimă instanță, aceasta s-ar răsfrînge asupra consumului, care, din cauza lipsei de resurse economice, ar spori din ce in ce mai lent și apoi ar stagna.Se cunoaște că ridicarea productivității muncii este determinată. în măsură covirșitoare, de lărgirea fondului mijloacelor tehnice, de extinderea mecanizării și automatizării producției, de crătorilor, de a producției volumului și celor tehnice realizează prin construirea de între-

niveluluitrai. Dimpotrivă, dacă produc-

creșterea calificării lu- organizarea mai bună și a muncii. Sporirea perfecționarea mi.iloa- puse în funcțiune se
(Continuare în pag. a IlI-a)

Au terminat semănatul

In cooperativele județul Ilfov se rodnică activitate fost terminat semănatul culturilor din prima urgență pe o suprafață de peste 50 000 ha cu mazăre, sfeclă, borceag, lucerna, ovăz etc. In continuare, se lucrează intens la pregătirea terenului și se urmărește cu atenție temperatura solului, ca imediat ce timpul devine prielnic să se inceapă însămințarea cu toate forțele la celelalte culturi (floa- rea-soarelui și porumb), care vor ocupa o suprafață de 150 000 ha (corespondentul „Scinteii").

agricole din desfășoară o pe ogoare, A

de mari dimensiuni

SLATINA (prin telefon, de la Emilian Pană). — La Fabrica de produse carbonoase Slatina a avut loc o nouă premieră. A fost dată în exploatare presa de 4 000 tone-forță, utilaj cheie in procesul tehnologic care permite obținerea unor produse de calitate superioară. S-au obținut astfel, pentru prima dată în țară, electrozi extrudați de dimensiuni mari pentru industria siderurgică. Re lingă electrozii siderurgici, cp) un diametru de 300—350 mm. aici se vor produce blocuri catodice și blocuri de furnal.

Pentru a asigura o bună aprovizionare a populației s-a prevăzut ca în 1971, primul an al cincinalului, producția agricolă să crească simțitor față de realizările anilor precedenți. Pentru îndeplinirea acestei sarcini au fost asigurate condițiile materiale necesare și totodată, au fost luate o serie de măsuri organizatorice. In toamna anului trecut au fost executate a- rături pentru însămînțările de primăvară pe 4,3 milioane hectare — cea mai mare suprafață cu ogoare de toamnă realizată pînă acum la noi în țară. Cu toate că industria nu și-a realizat integral planul la livrările de îngrășăminte chimice, au putut fi fertilizate suprafețe mult mai mari, atit la semănăturile de toamnă, cit și terenurile care se însămînțează acum. Agricultura dispune de mai multe tractoare, iar suprafața care se va iriga în acest an va fi de peste 800 000 de hectare. La acestea trebuie adăugate măsurile luate ele conducerea partidului și statului cu privire la perfecționarea organizării, planificării și conducerii agriculturii. Ca urmare, s-a introdus retribuirea muncii cooperatorilor în a- cord global care-! cointeresează să muncească mai bine in vederea obținerii unor recolte mari. Baza materială superioară de gare disoune agricultura și cadrul organizatoric nou trebuie folosite din plin, în aceste zile ale primăverii, cind se pun bazele producției din acest an. Aceasta presupune o largă mobilizare a tuturor oamenilor muncii din agricultură, un sprijin calificat și permanent din partea specialiștilor, o vastă muncă organizatorică și politică desfășurată de organele de partid și de stat. ’însămînțările și celelalte lucrări agricole de primăvară se desfășoară în condiții meteorologice deosebite. După o iarnă ușoară, lipsită de geruri, luna martie a început cu zăpadă și frig. Au urmat. apoi, aproape două săptămîni de timp relativ frumos, îneît, în sudul țării se părea că s-a trecut direct de la iarnă la vară. Dar, in ultimele zile ale lunii martie, un val de ploi și temperaturi scăzute au întrerupt desfășurarea normală a lucrărilor în cimp. Și pentru luna aprilie — deși meteorologii prevăd precipitații mai puține — ar putea interveni asemenea răbufniri ale vremii. De aceea, în această primăvară, mai mult decît in alți ani, oamenii muncii din agricultură trebuie să se adapteze condițiilor meteorologice. Nu se poate aștepta un timp ideal. Lucrările agricole trebuie executate în condițiile oferite de natură.Deși evoluția vremii este nesatisfăcătoare, condițiile în care se desfășoară lucrările agricole de primăvară sînt mai bune decît cele intilnite în ultimii ani. Potrivit cercetărilor efectuate de Institutul de meteorologie și hidrologie, precum și de stațiunile experimentale agricole, cantitatea de apă acumulată în sol în timpul toamnei și iernii este în limitele optime. De asemenea, s-a făcut legătura intre apa de adîncime acumulată anul trecut și cea rezultată din ploi și zăpezi in sezonul rece. Dar, o dată

cu creșterea temperaturii din a doua parte a lunii martie a început evaporarea apei din sol. Chiar în aceste zile, cu temperaturi mai scăzute, in zonele sudice ale țării, din cauza vîntului, pă- mîntul se usucă destul de repede. Prevenirea pierderii apei din sol este una din principalele caracteristici ale lucrărilor agricole care se execută în această primăvară. Specialiștii recomandă ca la pregătirea terenului să se intervină in mod diferențiat necesar, nivelate cit în tului germinativ, intea semănatului ____ _____ ...ziua respectivă. In schimb, arăturile neregulate, trebuie grăpate în curmezișul brazdelor, imediat ce se poate intra in cimp.In momentul de față, principala sarcină a oamenilor muncii din

și numai acolo unde este Astfel, arăturile nu trebuie momentul bune, lucrate de- executării pa- cu o zi îna- sau chiar în
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agricultură, a specialiștilor, organelor agricole județene este de a însămința fiecare cultură in limitele timpului optim. încă înainte de începerea din plin a lucrărilor agricole de primăvară au avut loc consfătuiri organizate de Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare, privind ; cole : cartofi, acestor ticipat ducere cetători din stațiunile tale și reprezentanți ai organelor agricole au fost conturate cu claritate, pe baza experienței bune, cit și a neajunsurilor care s-au manifestat, măsurile care trebuie aplicate, incepînd din primele zile ale primăverii, in vederea obținerii unor specifice stabilite■ adaptate fiecare zonă, unitate agricolă chiar fiecare solă în parte. Esențial este ca acum să se respecte una dintre cele mai importante verigi din cadrul acestei tehnologii : semănatul. De altfel, folosind timpul bun de lucru de la mijlocul lunii martie, în cele mai multe județe au fost însămînțate suprafețe mari.In zilele care urmează, Insă- mînțările trebuie să se desfășoare din plin la leguminoase, trifoliene, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, iar mai tîrziu la porumb și celelalte culturi mai pretențioase la căldură cum sînt soia, fasolea și orezul. Or, în unele unități agricole nu s-a urmărit folosirea din plin a zilelor bune de lucru și, ca urmare, însămînțările sînt întîrziate. Această situație nu poate fi pusă exclusiv pe seama condițiilor meteorologice nefavorabile. Există o reținere care se perpetuează de la an la an ,cu ur-

IndustrieiSilviculturii și Apelor, principalele culturi agri- porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr. In cadrul consfătuiri la care au par- specialiști și cadre de con- din unitățile agricole, cer- experimen-

recolte mari. Tehnologiile fiecărei culturi au fost cu exactitate. Ele trebuie condițiilor specifice din Și

mări negative asupra producției. Unitățile agricole care obțin cele mai mari recolte sint respectă timpul optim de semănat, iar cele care amină de la o zi la alta această lucrare, așteptind condiții ideale, realizează, de obicei, cele mai mici recolte.Intensificînd ritmul semănatului, oamenii muncii din agricultură, cu sprijinul permanent al specialiștilor, trebuie să se ocupe în permanență de executarea unor lucrări de cea mai bună calitate, care să constituie, incă de pe acum, garanția obținerii unor recolte mari Ia hectar. La Ministerul A- griculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor au fost făcute unele precizări cu privire la obiectivele care trebuie avute în vedere cu prioritate. Semănatul sfeclei de zahăr să se termine cit mai repede pentru a putea răsări, asigurînd o densitate ” " plante Pentru veni manifestate în ceilalți ani la cultura florii-soarelui, a- ceastă plantă trebuie amplasată pe terenurile cele mai potrivite, dar să nu urmeze în loc decît o 5—6 ani. hotărîtoare a o feri de atacul bolilor. La cartofi, paralel cu măsurile ce vizează o bună pregătire și fertilizare a terenului, trebuie să se urmărească ca plantatul să se facă in rînduri drepte, la distanțe care să permită mecanizarea lucrărilor de recoltat. Ne despart circa zece zile de momentul cînd va începe semănatul porumbului. Pînă atunci să se facă toate pregătirile necesare : asigurarea semințelor din hibrizii stabiliți pentru fiecare zonă și tarla, pregătirea mașinilor, a terenului în vederea irigării.Desigur, în această perioadă sînt numeroase lucrări de făcut în legumicultura, viticultură și pomicultură. Au fost însămînțate suprafețe însemnate cu mazăre de grădină, a început plantatul în câmp a verzei și altor sortimente care rezistă la temperaturi mai scăzute. Este necesar să se termine, in timpul cel mai scurt, plantatul și semănatul cepei și usturoiului, al răsadurilor iu cele 2 000 ha. de so larii.Buna desfășurare a lucrărilor agricole de primăvară este hotărîtă de activitatea cadrelor de conducere din unitățile agricole care sînt chemate să aplice corect noile principii de retribuire a muncii, să organizeze temeinic munca și, totodată, să asigure condițiile materiale și tehnice necesare membrii cooperativelor lucrînd in acord global, producții cit mal mari, este în interesul cooperatorilor, fiecărei cooperative agricole economiei țării. De asemenea ganele și organizațiile de pa, direcțiile agricole, uniunile co. peratiste și centralele să sprijine pe toate căile pe oamenii muncii de la sate în vederea executării la timp a tuturor lucrărilor agricole de primăvară — condiție hotărîtoare a obținerii unor recolte mari în 1971 la toate culturile.

TREBUIE

cele care

optimă de la hectar.a se pre- neajunsurile

același dată la condiție pentru

astfel ca agricole, să obțină Aceasta

Constantin STOICIU(Continuare în pag. a IV-a)

A trecut aproximativ un an de cînd, în coloanele „Scînteii", apărea reportajul „Tinerețea cristalului", consacrat prezentării Combinatului de București, în acel ment una dintre mai importante miere industriale țară. Ziarul consemnase, atunci, nașterea celor patru gemeni — Uzina de amestec, U- zina de sticlărie-amba- laj, Uzina de articole de menaj și Uzina de fiole farmaceutice — relatase date semnificative din etapele construcției, ale pregătirilor tehnologice, ale închegării colectivului de muncă. Acum totul demonstrează că proaspăta istorie a combinatului a înregistrat succese importante.Argument nr. 1 : productivitatea muncii este aici de circa patru ori mai marc față de media obținută în alte întreprinderi cu același profil ; la kilogramul de sticlă produsă

sticlă mo- cele pre- din
Ce știți despre sticlă ?
te consumă 1 400 kkal in loc de 4 000 kkal, iar pe metrul pătrat de cuptor se obțin pînă la 2 200—2 400 kg da produse, pe cînd la alte fabrici cifra oscilează între 600—800 kg ; în sfirșit, timpul de u- tilizare a ajuns la ! timpul după ce sută în cut. Combinatul, care cu capacitatea sa de 112 000 tone de sticlărie pe an, este cea mai mare întreprindere de acest gen în țară, a a- juns la proiectați Înainte de termenele la unele sortimente de mare pondere : la linia tehnologică de fabricare a buteliilor de bere tip „Euro“ cu 8 mai devreme, la lima de flacoane pentru pe-

nicilină cu 10 luni mai devreme. Se poate spune deci că în extremitatea sud-estică a Capitalei lucrează un colectiv care, în ciuda tinereții sale (la propriu : vîrsta medie
răstimp, tînărul harnicul colectiv.

★1. Cadre. Un lectronist bun. mecanic de înaltălificare, un matrițer
ti
e- un ca-i mașinilor a 90 la sută din calendaristic, fusese 75 la ianuarie tre-

parametriiprevăzute.
luni
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22—23 de ani ; la figurat : de abia 1 an de producție în plin), știe să-și onoreze cartea de vizită. O carte de vizită cunoscută azi prm calitatea produselor de export. în cîteva țări ale lumii.Să trecem in revistă cîteva dintre problemele cu care a fost confruntat. în acest

de precizie, un instalator priceput, sînt cadre tehnice de aur ; ce fabrică ..așezată" acceptă să renunțe la ei. de dragul alteia, în organizare ? ~ trebuit oameni pelînd.experiențe de mult verificate. Trimiși la Sighișoara. la Turda, ti-
Combinatul a să-și formeze proprii, dar a- bineințeles. la

nerii au sorbit experiența meșterilor transilvăneni.In cite un sector suprasolicitat cite un meseriaș certat cu disciplina, ahtiat după profituri conjunctura- le și. desigur, cu complexul de superioritate al „buricului tului", încerca pună pretenții de. Combinatul da. Adio, oricît cesar te-ai crede ! „ e vom face cu copiii ăștia 7 se întrebau, a- tunci, cîțiva sceptici, privindu-i pe absolvenții școlilor profesionale, sosiți în contingente combinat, oferit de cantitatea și calitatea producției, a depășit cele mai optimiste așteptări. încălziți de modernitatea liniilor tehnologice, dar

pămin- să im- absur- nu cede ne-

masive în Răspunsul.

și de încrederea ce li se acorda, noii veniți, care — nota bene — vor fi încă oameni în plină putere în anul 2 000, s-au pus, ambițios, pe fapte mari. Fluctuația, trierea, sedimentarea cadrelor sînt acum probleme despre care combinatul poate vorbi dintr-o anumită perspectivă a distanțării.
★Materii prime.2.500 tone de materii prime intră pe zi in marele circuit : transport — cintărire — dozare — prelucrare. Pentru unele surse, situația a fost clară de la început : prevăzute prin repartiție. Pentru altele, insă, aflate în diferite exploatări locale. trebuiau stabilite legături trainice, de la furnizor la cumpărător. Profanul, amintin- du-și o veche, schema- tizatoare lecție de

Ștefan IUREȘ(Continuare în pag. a III-a)

(corespondentul „Scin- teii" Manole Corcaci). Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Uzina de prelucrare a maselor plastice din Iași a raportat îndeplinirea cu trei zile înainte de termen a planului pe primul trimestru la producția globală, realizînd, peste prevederi, produse în valoare de aproape 8 000 000 lei.Concomitent cu sporirea continuă a producției, uzina ieșeană se preocupă permanent de diversificarea sortimentelor și de creșterea calității acestora, fiind tot mai solicitate pe piața internă, precum și în Anglia, Brazilia, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, Olanda etc. Printre cele aproape 100 de sortimente de mase plastice realizate aici, de o bună apreciere se bucură foliile de polietilenă și plăcile ondulate, covoarele și dalele, țevile și granulele electrotehnice, pungile, sacii, tuburile flexibile etc.De la inginerul șef al uzinei, Ion Sechi, am aflat noutăți de ultimă oră : realizarea unui nou tip de canistră de 50 de litri și a unor folii speciale de polietilenă care se pot folosi cu rezultate excelente în ambalarea produselor alimentare. Se experimentează, armată cu rezistentă, lariilor șiIn foto : Uzinei deplastice Iași.
de asemenea, o folie fibre sintetice, foarte pentru acoperirea so- serelor.Vedere exterioară a prelucrare a maselor
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SECVENȚE EDILITARE

MASURI BINE GlNDITE,
In interesul salariaților

După cum se știe, de curînd a fost dat publicității, pentru a fi supus 
dezbaterii largi, cetățenești, proiectul de lege privind activitatea canti
neior-restaurant. Probind interesul deosebit de care se bucură organi
zarea acestor instituții, pe adresa reducției sosesc numeroase scrisori, 
din partea unor instituții, unități economice, din partea unor oameni 
de diverse profesii, pensionari etc. In cele ce 

tprinsul acestor scrisori propunerile pe care 
ai acut interes.

urmează, spicuim 
le-am socotit de

din 
cel

s
»

i

Conținutul acestui proiect de io.- reflectă grija partidului n<xs- mtru creșterea nivelului de .1 oamenilor muncii, pentru misirea timpului salariaților ■nat cu procurarea alimente- prepararea lor in gospodăria îală, pentru folosirea timpu- ÎVi aer în scopul instruirii și o- “ti> Este o treabă foarte bună, -a putea fi realizată numai in ia în care cei ce vor fi puși iducerea acestor cantine-res- ît vor munci cu răspundere, □uie să fie oameni dintr-obu- . cinstiți, buni gospodari, har- conștienți de menirea aces- ntine-restaurant. care trebuie rină un sistem bine organizat . mentație a salariaților.'enlru aceasta propun ca . 9 din proiect să fie puțin npletat. Acolo se spune că ■ ful cantinei-restaurant se mește și se eliberează din . ncție de către comitetul exe- iv al consiliului popular, cu zul conform al comitetului de îducere al cantinei-restau- it“. Propun ca în continuare se scrie : „Ia propunerile sa- iaților care iau masa la can- a respectivă". Aceasta va istitui o chezășie a faptului omul respectiv va lucra eu i mult simț de răspundere, ndu-se propus de către sa de salariați in fața că- a va avea și obligația să răs- ndă. De asemenea, aș mai e următoarele propuneri :La art. 1. — Acolo unde se a- ă că aceste chrttine-restau- it se înființează pe lingă ,.in- prinderi", propun să se adau- „și grupuri de întreprinderi", anumite zone industria- cum ar fi Ia Bacău ■fierul Mărgineni, la Tg. Mu- i cartierul „Mureșeni", Ia :i cartierul „Țuțora" etc., sînt ipuri de fabrici pentru care poate organiza cite o cantină- taurant mare ; se vor realiza î -, acest fel condiții mai bune și ‘ficiență economică mai mare, tindu-se reduce, in acest fel, >tul meselor, ceea ce se va re- cta pozitiv în bugetele sala- ților care iau masa la asenie- i cantine-restaurant.La art. 5 se arată că „pe lingă tsa de prinz, cantinele-restau- L; it să serveascăisa de seară".Jvadă ca aceste că și să vindă linare, produse patiserie, salariaților.La art. 9 se arată că „șeful atinei-restaurant conduce in >d operativ întreaga activitate, măsuri concrete pentru înde- nirea hotărîrilor comitetului conducere, angajează patri- >nial și răspunde de activita- t economică-financiară, potri- ris dispozițiunilor legale". Pro- n să se adauge : „ține cont de gestiile și propunerile salaria- or care iau masa la cantina- staurant".Art. 14 să fie completat cu urătoarele : „Pîinea și produsele panificație vor fi aduse de ire fabricile care produc aces- articole. Salariații care iau isa la cantinele-restaurant r putea cumpăra pentru nece- ățile familiei cantitățile de ine și produse de panificație care au nevoie".

o distanță de 140 km . dene aflăm lade centrul județean, într-o zonă munte. Consiliul popular comunal nu poate satisface în totalitate cerințele salariaților de la uzină. în multe cazuri, în cadrul adunărilor salariaților. s-a ridicat problema a- provizionării defectuoase cu legume. fructe și produse alimentare. Am intervenit la conducerile O.C.L., I.J.L.F., precum și la Direcția co-

micul dejun și Propun să se unități să pro- semipreparate de cofetărie,

Virgil ZAHARESCU
Combinatul industrial 
de morarii și panificație 
Bucureștiăm citit, cu deosebit interes, :tul de lege privind organiza- :antinelor-restaurant, apărut t în presa centrală și loca- ■ revederile din proiectul de sînt foarte bune. Propun în.ă ., pe lingă fiecare cantină- staurant, să funcționeze și o cțic cu pregătirea meniurilor etetice, iar dacă unele calcule :onomice nu permit realizarea •estui lucru, cred că este ab- lut necesar să se înființeze fiecare oraș măcar o cantină- restaurant cu profil dietetic, la care vor putea să ia masa toți aceia cărora medicul le-a prescris regim alimentar.Mă gîndesc că, și în ceea ce privește prețurile meniurilor — atit pentru bolnavi, cit și pentru cei sănătoși — trebuie să se a- ducă unele îmbunătățiri proiectului de lege pus in discuție. Propun ca prețurile meniurilor să se stabilească diferențiat, pentru ca salariații să aleagă în funcție de posibilitățile pe eare le au. Aceasta va fi în avantajul salariaților cu venituri mai mici, va asigura pe deplin condiții mai bune pentru servirea mesei tuturor categoriilor de oameni ai muncii.

Privire spre viitor

Spiritul gospodăresc

în acțiune

Podoabe de primăvara

Noi obiective sociale

Pentru deservirea

vor

■

de Nicuță TÂNASE

25 să se precizeze pot acorda credite nevoile de aprovi-

fabricilor ideea de

impus construirea, Tîrgoviște, a unui

direcției 
a buge-

asu- cen-

V. IONESCU 
pensionar

Vasile WERNER 
pensionar 
str. Mama 11 
Sighetul Marmafiei

anul 
pe 

din

legală cores- pronun să se facă ur- completări la proiectulart. 17. alin. 1 să se sfîrșit cuvintele : formarea unui fond

tului, care va avea suprafață de 25 ha.

susține 
există o oră 
electric, cu 
din centrul

aceea îndrăznesc să vă dau 
un sfat. Vreți să scăpați 
de încurcătura cu pensia ? 
Mutați-vă la Timișoara.

Un indescifrabil 
că la Lugoj nu 
exactă. Ceasul 
patru cadrane.

populației

■

’ ■

Trebuie să adaug că sînt unii salariați — și, mai ales, pensionari — suferinzi, astfel că fiecare can- tină-restaurant ar trebui să servească mîncăruri de regim.

Hotel turistic

CARUL ȘI MĂCIUCA

Bra-

lu- 
șan-

Mihai Hîncu e din comu
na Havîrna, Botoșani, 
crează ca flotant la un

car cu sticle și borcane 
goale". Dv. faceți rost de 
car. De măciucă, iată, mă 
ocup eu.

• Proiectul legii privind activitatea cantineior-restaurant pentru salariați conține dispoziții binevenite in privința îmbunătățirii alimentației în cantine, creînd totodată înlesniri pecuniare. Socot că îmbunătățirile și înlesnirile ar trebui să fie acordate și pensionarilor. De aceea propun ca art. 21 să fie

rulment necesar aprovizionărilor curente".— la art. 19, alin. 1 să se a- dauge Ia sfirșit cuvintele „și pentru formarea unui fond de rulment necesar aprovizionărilor curente".— la art.că băncile atit pentru ___ _______zionări curente, pină la formarea unui fond de rulment corespunzător unei normale funcționări, cit și pentru aprovizionări sezoniere.
Gheorghe NEDELCU
salariat la Banca Naționalâ 
a Republicii Socialiste Ro
mânia — Centrala 
executârii de casâ 
tului de stat

In dezbatere proiectul
LEGII PRIVIND ACTIVITATEA
CANTINELOR-RESTAURANT

mercială județeană, pentru a ne sprijini în aprovizionarea localității Topleț — arătîndu-le că o parte din cadrele de bază ale uzinei părăsesc locul de muncă, ple- cind la diferite uzine din alte orașe — insă situația se prezintă in continuare deficitară.In proiectul de lege, la capit. I art. 1, privind înființarea cantineior-restaurant, care se organizează prin decizii ale comitetelor executive ale consiliilor populare orășenești, municipale sau județene, la cerere și pe lingă întreprinderile, organizațiile economice sau instituții de stat, nu sînt cuprinse și întreprinderile economice ce-și desfășoară activitatea în comune izolate. în consecință, propunem ca, la capit. III, articolul 28 să aibă următorul conținut :„Rămin în subordine» întreprinderilor, desfășurîndu-și activitatea în condițiile prezentei legi, cantinele pentru salariații întreprinderilor agricole de stat, ale întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii, cantinele care funcționează pe lingă șantierele de construcții-montaj și exploatările forestiere și întreprinderile economice de pe raza comunelor care nu au condicii de preluare (în cazul în rare condițiile locale permit, comitetele executive ale consiliilor populare pot lua măsuri și pentru preluarea acestora)".

completat cu încă un alineat, care să aibă următorul cuprins :„In aceleași condiții se bucura de drepturile prevăzuteîn alineatul 1 și pensionarii de ori ce fel. proveniți din rindti- rile salariaților unității respective, dacă și-au menținut după pensionare calitatea de membru de sindicat și cotizează ca a- lare".

• Aș vrea să sugerez noastre de vase emailate a lua din timp măsuri să producă sufertașe, pentru una și două persoane. Din păcate, asemenea o- biecte, absolut utile, nu se găsesc in comerț. Din diferite motive, mulți salariați nu vor putea lua masa la cantină și vor trebui s-o transporte la domiciliu. Cu ce s-o transporte însă dacă n-au sufer- ța.șe ? Acest neajuns ar putea fi înlăturat dacă resoartele amintite ar lua urgent măsurile ce se impun.
Prof, oenslonar 
M. GHIRINDAC 
str. Bucovinei 35, Tulcea

Semnează : ing. Gh. NUȚĂ, 
director
Gh. NEMEȘ, 
din partea comitetului 
de partid
Costicâ AVRAM,
din partea comitetului 
sindical și
R. PREDESCU,
din partea comitetului U.T.C. 
de la Uzina de utilaj
de morârit TopletReferitor la proiectul de lege privind activitatea cantineior-restaurant pentru -salariați, propunem să se adauge la art. 23 — nou :„Unitățile care se nau cu alimente de cantine, cum ar fi creșele. căminele de copii, staționarele medicale și internatele pentru școlile profesionale, vor fi in continuare aprovizionate de către cantinele-restaurant, la prețul cu amănuntul al mărfurilor, la care se va adăuga cota parte a cheltuielilor de transport și de aprovizionare".

un alineataprovizio- la fostele

Semnează :
ing. Constantin CIUREA 
directorul general
al Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii"• Tn legătură cu proiectul de lege privind activitatea cantinelor restaurant, propun următoarele :La art. 19 — Adunările generale ale salariaților să analizeze și activitatea personalului de la cantină.La art. 21 — Contribuția salariaților și a membrilor de familie care iau masa la cantina- restaurant, pentru de regie, să nu depășească la sută din valoarea

CONSTANȚA «corespondentul „Scînteii", Radu Apostol).în sălile galeriilor de artă din Constanța s-a deschis o interesantă expoziție de studii și machete privind sistematizarea orașului. Expoziția reține atenția vizitatorilor, cu precădere, asupra dezvoltării zonei industriale „Pa- las“, a portului și șantierului naval, unități care vor cunoaște o puternică dezvoltare în actualul cincinal, pra modernizării

PLOIEȘTI <«*“• pondentul „Scînteii", C. Căpraru). în acest an, zonele verzi și florale, parcurile municipiului Ploiești vor fi extinse, ca suprafață, a- jungînd la peste 250 ha. Grădinarii de la administrația parcurilor muncesc, cu febrilitate, pentru pregătirea răsadurilor de flori, a arborilor și arbuștilor ornamentali. După cum ne informează ing.

ZALĂU (corespondentul „Scînteii", Vasile Rusu). Cehul-Silva- niei, cel mai tinăr oraș al județului Sălaj, este supus unor ample transformări înnoitoare. A- lături de noile blocuri de locuințe date în folosință în ultima vreme, anul acesta va începe construcția de noi spa-

trului civic al orașului, construcției unor mari ansambluri de locuințe în zonele Tomis și Fili- mon Sîrbu, precum și asupra unor obiective social-culturale de mare însemnătate în zona litoralului. Unele dintre schițele și machetele prezentate au și început să se materializeze pe șantiere. Vizitatorii sînt invitați, prin mijlocirea unui chestionar, să formuleze opinii cu privire la amplasarea unor obiective social-edilitare, dotările noilor cartiere, la traficul rutier-urban.

TÎRGOVIȘTE Corespondentul „Scînteii", C. Soci). Dezvoltarea puternică a municipiului, ca și interesul cres- cînd al turiștilor din țară și străinătate de a cunoaște vestigiile vechii cetăți de scaun, au la

modern hotel turistic. Prevăzut cu șase nivele și o capacitate de 200 de locuri, hotelul va oferi oaspeților o găzduire confortabilă. Noul hotel va avea două restaurante, un bar, o modernă centrală telefonică, o centrală termică proprie, spații de garare a autoturismelor.

Beatrice Burcescu, în Ploiești se vor planta, în această primăvară, aproape două milioane și jumătate fire de flori — panscluțe, părăluțe, petunii, crăițe etc. — 1 606 de trandafiri, 120 000 de arbuști pentru gard viu, 75 000 de arbori — tei, plopi, arțari, sălciiîn acest an, Ploieș- tiul se va îmbogăți cu un nou parc al tinere- o

ții comerciale și unități de deservire. Tot în această localitate, nu peste mult timp, va începe construcția unui complex de alimentație publică cu mai multe nivele, alcătuit dintr-un hote! cu restaurant, cofetărie, bufet-express și laboratoare de cofetărie, carmangerie și produse răcoritoare.

ARAD (corespondentul „Scînteii", G. Goia). Fondul locativ al Aradului va spori — pînă la sfîrșitul acestui an — cu 1 750 de apartamente construite din fondurile statului și ale cetățenilor. Arădenii s-au angajat, de asemenea, ca prin contribuția voluntară, să realizeze lucrări gospodărești de circa 60 milioane de lei. Primele obiective sint deja atacate. Se amenajează o bază sportivă ; în cartierul Gai se termină lucrările de con-

strucție ștrand pe malul Mureșului, iar bulevardul Republicii, „coloana vertebrală" a municipiului, își va schimba aproape complet înfățișarea. Nici Mureșul, rîul care de atiția ani a devenit un atribut nelipsit al Aradului, n-a fost uitat. Se lucrează intens la amenajarea parcurilor de pe maluri și a falezei. în anul 1971 se vor aduce îmbunătățiri substanțiale și în alimentația cu apă a o- rașului.
BRAȘOV (corespondentul „Scînteii", N. Mocanu). în zona de est a Brașovului, care cunoaște o puternică dezvoltare, a început construcția unui spital- policlinică, cu o capacitate de 666 de paturi. Corpul principal, cu parter plus 6 nivele, va adăposti spitalul propriu-zis cuprinzind secții de chirurgie, de interne, de pediatrie, de obstetrică și ginecologie. El va dispune de o stație de oxigen, de instalație de recondițio- nare a aerului și alte amenajări necesare funcționării unui spital modern. Noul spital ur-

mează să fie dat în folosință în trimestrul al doilea 1973. Un alt o- biectiv social important, aflat în construcție, la Brașov, este noua policlinică a feroviarilor.în aceeași zonă se mai află in construcție și clădirea celei de-a doua centrale telefonice automate a orașului, cu o capacitate finală de 10 000 de linii. Clădirea va adăposti și un oficiu poștal. Centrala termică, ce se construiește în aceeași zonă, va furniza aburi și apă caldă, atit pentru spital, centrala telefonică, cit și pentru viitoarele blocuri care se vor construi în acest perimetru.

• O dificultate pe care o întîmpină în prezent cantinele din întreprinderi constă in lipsa unei reglementări legale a finanțării cheltuielilor pentru aprovizionări curente. pentru susținerea gospodăriilor anexe. îndeosebi a crescătoriilor de animale și păsări. Aceste cheltuieli nu sint creditate de bănci, iar fondurile respective nu se pot procura in toate cazurile si pe măsura necesităților pe calea avansurilor de la abonați.Actualmente aceste cheltuieli sînt avansate de întreprinderi din fondurile lor. Pentru cantine, întreprinderile nu primesc normative de la Ministerul Finanțelor. sumele respective fiind scoase din garanția creditelor acordate de Banca Națională si trecute la credite volante, unele suportă dobinzi penalizatoare de 12 la sută. întrucît aceste cheltuieli apar ca urmare a unor necesități reale si trebuie să li se asigure o bază punzătoare. măfoarele de lege :— la uge la pentru
UN SOCRU, 0 MOTO 
CICLETA ȘI MAI 
MULȚI BIROCRAȚI

- Wș* . ■

Metamorfoze arhitectonice în citadela aurului negru — imagine din cartierul Ploiești-Nord

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!-_______________ •.   V- • • . .. <■'.    ■■■V/' ■
Eu, tovarășe Mandt. 

nici un caz nu. Peni 
nu eu am pus pe alț 
facă săpături și să toa 
beton degeaba.

POPESCU

privind ac-

Nichita NICOLAE
str. Republicii nr. 6 ap. 34
Galați• Uzina de utilaj de morărit To- pleț se află in comuna Topleț, județul Caraș-Severin. Aprovizionarea se face foarte greu, deoarece

cheltuielile15 alimentelor.
Economist Gh.

• La proiectul legii tivitatea cantineior-restaurant pentru salariați, am de făcut o singură propunere și anume ca și pensionarii, inclusiv membrii lor de familie, să aibă dreptul să ia masa la noile cantine-restaurant, în aceleași condiții ca și salariații, aceasta pentru două motive :1) Pensionarii fiind proveniți din salariați sint asimilați salariaților in ce privește dreptu ■ rile sociale.2) Majoritatea pensionarilor, oameni virstnici sau bolnavi, sint in imposibilitate să se deplaseze pentru aprovizionarea zilnică.

tier de construcții din 
șov și in 1964 și-a cumpărat 
o motocicletă.

— Și vreți s-o dați pe-o 
pereche de teniși ?

— Nici pe două perechi 
de bascheți. Am alt of. 
Avînd acte de Botoșani, am 
înregistrat motocicleta in 
comuna mea, iar taxele le 
plătesc aici unde fac servi
ciul, adică in Brașov.

— Și trimiteți chitanțele...
— Desigur, de fiecare 

dată. Cu toate astea, socrul 
meu este amenințat cu se
chestrul.

— Dacă ii trimiți chitan
țele de ce îl mai amenință ?

— Cică să plătesc acolo. 
Pretind că altfel nu-și 
planul la încasări.

Tovarășe Hincu, te 
din suflet trimite celor 
satul dumitale mulțumirile 
mele. Numai datorită „riv- 
nei" cu care „muncesc" imi 
fac șt eu planul la secto
rul... birocrați.

Mulțumesc.

Mai mulți cititori, printre 
care și tovarășul Vasile 
Tonu, din comuna Coteana- 
Olt, mă întreabă :

— Ce să facem cu sticlele 
și borcanele goale ?

— Duceți-le la centrul de 
valorificare și cu banii pe 
care-i luați cumpărați ma
șini.

— Dar in comună nu 
avem un astfel de centru și 
aproape că ne sufocăm, că
mările sint pline, podurile 
la fel...

Tovarășe Tonu, dacă co
merțul nu rezolvă această 
problemă, am să intervin 
eu pe undeva să ne dea a- 
probare pentru modificarea, 
pe o perioadă de timp, a 
proverbului: „ajunge o mă
ciucă la un car de oale", in 

ajunge o măciucă la un

0 POLICLINICA 
POATE „ÎMBOL
NĂVI" NIȘTE OA

MENI ?

UN COCOȘ PENTRU 
TREI CEASURI

face să arate săptămtnile. 
ori anii bisecți. Dacă nu le 
repară nimeni, rugați-i pe 
edili să le vindă și să cum
pere niște cocoși. Dar să a- 
leagă din acei care cîntă și 
pe gardul altora.

La București acum e joi, 
iar ora exactă e 13, 13 mi
nute și 13 secunde...

PROMPT, DAR DELOC 
CONȘTIINCIOS

Pe strada Mașina de Pii- 
ne-Colentina, există o poli
clinică de copii, iar in jurul 
ei vreo 9 blocuri cu circa 
2 000 de locatari. împuterni
citul Gheorghe Anghel, in 
numele acestor 2 000 de lo
catari zice că :

— Această policlinică ne 
îmbolnăvește.

— Mi-e imposibil să cred.
— D-lor încălzesc policli

nica cu combustibil lichid și neavind filtre aruncă ve 
cele două coșuri numai fu
ningine. Nu putem deschi
de ferestrele, nu putem ieși 
pe balcon... Am reclamat 
peste tot dar... funingine.

Tovarășe împuternicit, ce
reți sectorului 2 din care 
faceți parte să vă schimbe 
denumirea străzii din „Ma
șina de piine" in „Mașina 
de funingine". Ascultați-mă 
pe mine, e mai ușor de fă
cut o policlinică să nu mai 
scoată funingine, decit 
schimbarea denumirii unei 
străzi. încercați și această 
variantă, n-aveți de pierdut 
decit... funinginea.

BA-I AICI, BA NU-I 
AICI

orașului arată patru ore 
diferite. Ceasurile din turle
le celor două biserici bat 
ele orele, dar le bat fără 
nici un motiv concludent. 
Iar ceasul de la gară, cică, 
e dat in grija unui frinar 
care-și face meseria con
știincios.

Stimate indescifrabil, nu 
știu cum aș putea veni in 
ajutorul dv. in ceea ce pri
vește ora exactă. Dacă 
m-aș duce să le repar, n-ar 
mai arăta nici orele, le-aș

Veni o scrisoare și din 
Dolj. E semnată de Victor 
Mandache din comuna Bra- 
bova și in cuprinsul ei zice:

— Anul trecut veni in sa
tul Urdinița, sat ce aparține 
de comuna noastră...

— Ce veni in satul Ur
dinița ?

— O comisie care stabili 
locul unde să fie ridicată 
o nouă școală. Se aprobară 
și fondurile, veniră și con
structorii, dar primarului 
Constantin Marinescu nu-i 
conveni locul pe care-l sta
bili comisia și neconvenin- 
du-i U puse pe constructori 
să sape in altă parte. Să- 
pară ce săpară constructorii 
in altă parte, turnară și 
fundația care se ridică la o 
valoare de mii de lei și lu
crarea stagnă.

— De ce stagnă ?
— Veni iar comisia, opri 

lucrarea și-i puse pe con
structori să sape dincolo, 
unde stabilise ea. După 
dumneatale, cam cine ar 
trebui să plătească cele ci- 
teva mii de lei ?

Tovarășul Aristide 
nasterschi s-a mutat 
trecut din Timișoara 
str. Victoriei nr. 12
Oravița — Caraș-Severin. 
Mutindu-se dintr-un județ 
in altul a cerut și mutarea 
pensiei. Foarte amabili to
varășii de la Oficiul de 
pensii l-au servit prompt 
dar deloc conștiincios. Pen
tru că in loc de Manaster- 
schi cum figura la Timișoa
ra, la Oravița a fost înre
gistrat Manasterescu. Cind 
vine ziua pensiei e vai și 
amar. Încep alergăturile...

Tovarășe Aristide eu îi 
cunosc pe birocrați mai bi
ne decit cunoaște Dumi- 
trache spațiul porții și de

TfMIWAI USTHUa
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NE VOM CONSACRA

PROGRAMULUI DE ÎNFLORIRE

Telegrame adresate C.C. al P.C.R 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

ARGEȘ

TOATE FORȚELE ÎNFĂPTUIRII

k ROMÂNIEI SOCIALISTE

Succese de prestigiu
în îndeplinirea

planului trimestrial

PITEȘTI (corespondentul „Scînteii", Gh. Cîrstea). Județul Argeș și-a îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan la producția globală industrială și la producția marfă pe trimestrul I din pri-

noului cin- va realiza o producție de peste Cu
mul an al cinai. Se peste plan industrială140 milioane lei. rezultate din cele mai bune se Înscriu Rafinăria Pitești, unde productivitatea muncii

a fost sporită în ceastă perioadă 1,85 la sută față sarcina planificată. Uzina de autoturisme, care s-a angajat să realizeze în plus 160 autoturisme „Dacia*.

■- cu deSi
Plenara cu activul de partid din municipiul Oradea a adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, o telegramă in care exprimă hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din oraș — români, maghiari și de alte naționalități — de a munci cu abnegație și devotament pentru înfăptuirea politicii partidului..Municipiul Oradea, ca întrea- «• -patrie, a cunoscut, în cin- alul trecut, importante realizări multiple planuri, ceea ce demontează justețea politicii partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, perseverența și tenacitatea pe care Comi- Ztetul Central, dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, le manifestați în munca pentru înflorirea țării, pentru înfăptuirea pe pămîntul României a idealurilor socialismului și comunismului.Cei peste 23 000 comuniști, în numele tuturor locuitorilor municipiului Oradea, își exprimă și cu acest prilej sentimentele de stimă și atașament nețărmurit față de conducerea partidului nostru, hotărirea lor de a munci cu elan și dăruire, împreună cu întregul popor, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Anii 1971—1975 vor însemna pentru economia municipiului Oradea noi trepte de progres : planul producției globale industriale va prezenta o creștere de 48,8 la sută față de realizările cincinalului încheiat. Creșteri importante sînt prevăzute și Ia producția marfă — 53,3 la sută, la productivitatea muncii — 28,7 la sută. Volumul investițiilor se ridică la 3,2 miliarde lei. Prin reducerea cheltuielilor de fabricație, în 1971 se vor realiza economii la prețul de cost în valoare de peste 15 milioane lei și beneficii peste plan de 12 milioane lei ; vom depăși producția globală cu 45 milioane lei. Se vor livra, peste plan, produse la export în valoare de 4,5 milioane lei valută și se va reduce importul cu peste 1 milion Iei valută. în cinstea glorioasei aniversări a partidului nostru, luate astfel de măsuri incit 8 mai a.c. să se realizeze 40 din prevederile de depășire nulul pe anul în curs.

★în telegrama trimisă Comitetului municipal

vor fi pînă la la sută a pla-
plenara partid Rimnicu-Vîlcea cu activul se exprimă dragostea fierbinte, atașamentul profund față de partidul comunist, încercata călăuză a poporului în măreața operă de făurire în țara noastră a societății socialiste multilateral dezvoltate.Hotărîrea tuturor colectivelor de muncă din municipiul Rîmnicu-Vîlcea — se arată în telegramă — este de a nu precupeți nici un efort pentru a realiza și depăși sarcinile ce le revin din planul de stat pe anul 1971. în același timp, angajamentul nostru ferm este de a realiza, peste plan, o producții» marfă industrială de 19,4 milioane lei, din care 6,4 milioane pînă Ia 8 mai, și de a spori volumul de mărfuri livrat la export cu 1,2 milioane lei valută. Colectivele de muncitori, ingineri și

dede

tehnicieni vor mai realiza în plus : 700 tone sodă caustică și calcinată, 108 000 mp furnire estetice, 108 000 mp pal, 1 000 mp panel mobilă și mobilier în valoare de peste 769 000 lei, precum și alte produse. De asemenea, .vom da în folosință, cu o lună mai devreme, cele 1 447 apartamente pe care le avem de construit in acest an.Tn pragul împlinirii a cinci decenii de existență a partidului, ex- primind hotărîrea și elanul patriotic cu care oamenii muncii din municipiul Rîmnicu-Vîlcea, alături de întregul popor, se pregătesc să întîm- pine mărețul eveniment, plenara asigură conducerea partidului și statului nostru, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom închina întreaga muncă pentru a face din lea Oltului un nic din punct contribuind în tatea scumpei blica Socialistă România.
★Animați de un profund patriotism — se spune în telegrama plenarei cu activul a Comitetului municipal de partid Tg. Mureș — oamenii muncii din frumosul nostru oraș, care a cunoscut o dezvoltare impetuoasă în ultimii 5 ani, raportează Comitetului Central al P.C.R., dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, rezultate remarcabile in toate domeniile vieții economice, politice și sociale. Planul producției globale industriale pe anul 1970 a fost îndeplinit. Sarcinile planului cincinal pe anii 1966—1970 au fost realizate cu mult înainte de termen. Se înfăptuiesc cu succes sarcinile primului an al noului cincinal.Aceste realizări sînt o expresie a grijii deosebite pe care conducerea partidului, personal dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, o manifestați pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a municipiului nostru. Succesele consemnate în toate domeniile de activitate se datoresc muncii comune, plină de avint, a oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități din Tg. Mureș, care luptă uniți, umăr la umăr, pentru înflorirea patriei lor comune, Republica Socialistă România.Plenara comitetului municipal cu activul de partid exprimă hotărirea nestrămutată a tuturor organizațiilor de partid din Tg. Mureș, a tuturor oamenilor muncii de a realiza in mod exemplar sarcinile ce le revin din planul economic al acestui an și din prevederile cincinalului. In cinstea gloriosului semicentenar al partidului, oamenii muncii din municipiul nostru s-au angajat să realizeze peste plan o producție în valoare de 30 milioane lei, iar pînă la sfirșitul acestui an o producție marfă de 80 milioane lei peste plan.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din municipiu vor urma cuvîntul partidului, vor strînge și mai mult rîndurile în jurul Comitetului Central, consacrîndu-ne întreaga- noastră energie și capacitate de muncă pentru înălțarea României pe cele mai înalte trepte ale civilizației socialiste.

municipiul de pe Va- oraș înfloritor, puter- de vedere economic, acest fel la prosperi- noastre patrii, Repu-

Cooperativa agricolă din Tămădău, județul Ilfov, cultivă și o suprafață însemnată cu legume. Pentru obținerea 
unei recolte mari și cît mai timpurii, cooperatorii se îngrijesc să asigure răsaduri de bună calitate

CAMPANIA AGRICOLĂ IN JUDEȚUL GALAȚI

măsurilor luate din timp de agricole județene, de con- unităților agricole socia- baza indicațiilor biroului

Pe ogoare, în grădinile de legume, în vii și livezi, pretutindeni în județul Galați campania agricolă de primăvară a început și se desfășoară cu intensitate.Sînt de însămînțat în această primăvară peste 143 000 ha numai în cooperativele agricole de producție. Datorită organele ducerile liste, pecomitetului județean de partid, s-au creat condiții bune rile agricole să se desfășoare la nivelul agrotehnic cerut și în timp optim. Printre măsurile luate pentru pregătirea temeinică a campaniei agricole din primăvara a- cestui an amintim: reparația tuturor tractoarelor și mașinilor agricole ce vor fi Utilizate in această campanie a fost terminată încă de la 10 martie a.c. ; întreaga cantitate de sămînță necesară în această primăvară (porumb, t’loarea- soarelui, mazăre, fasole, in pentru ulei) a fost sigura tă schimb producția proprie a unităților, tot necesarul de sămînță găsindu-se la unități, întîmpina situațiadin comoditate și lipsă conducerile

pentru ca lucră-

gență să se desfășoare în timpul optim și de un bun nivel agrotehnic. Pînă în seara zilei de 30 martie se însărnînțase, față de suprafețele prevăzute, 94,7 la sută la 117 la sută la orz, ovăz, 70,8 la sută la cooperative agricole centrul județului au semănatul culturilor gență : Schela, Șendreni, Vînători, mușița, Costache Negri, Corod, Cudalbi I, Cuca,

mazăre,85,1 la sută la borceag. Multe din sudul și terminat deja din prima ur- Negrea, Smîrdan, Izvoarele, Fru- Balintești, Fîntînele,

recoltei. In acest martie a avut loc, la „11 Iunie“-Pechea (care a obținut cea mai mare județ), o consfătuire porumbului, unde

A.

acum

BUZĂU

a- p r i o sau din

măsură soarta scop, la 23 cooperativa anul trecut recoltă din consacrată precizat amănunțit tehnologia cultivării porumbului în funcție de zonele agricole ale județului.La loc de frunte pe agenda acestor zile menea,Anul legume

BUZĂU (corespondentul „Scînteii", Radu). Colectivele muncitori, maiștri, ingineri și tehnicieni din unitățile industriale ale județului Buzău au raportat îndeplinirea cu trei zile mai devreme a prevederilor planului trimestrial la producția globală. A-

G. de cesta este rodul activității organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor întreprinderilor, care s-au preocupat de utilizarea cu eficiență sporită a fondului de timp productiv, a mașinilor și instalațiilor, de îmbunătățirea continuă a aprovizionării tehnico-

materialei în cele trei zile pină la sfîrșitul trimestrului, industria buzoiană a avut posibilitatea să realizeze peste prevederi 710 tone sîrmă trasă și zinca tă, 125 tone de folii și saci din polietilenă. 6 vagoane de marfă pe două osii, 61 tone electrozi de sudură.s-a
IALOMIȚA

CUVINTUL DE ORDINE:
LA CÎMP
NUMAI LUCRĂRI DE

CĂLITĂ TE
—■Pentru a pre- din anii tre-cuți, cindde răspundere, conducerile unor cooperative agricole care utilizau să- mință din producția Droprie selectau doar probele pe care le trimiteau spre analiză la laborator, anul a- cesta s-a luat măsura ca probele de semințe să nu mai fie trimise de unități, ci să fie luate direct din magaziile acestora de către lucrătorii laboratorului pentru controlul semințelor, care au putut astfel să verifice la fața locului ce fel de sămînță s-a asigurat, cum este păstrată și selectată. întreaga cantitate de îngrășăminte chimice repartizată județului pentru trimestrul I a fost deja transportată în unități.Măsurile luate au asigurat ca semănatul culturilor din prima ur-

PRODUCTIVITATEA MUNCII
(Urmare din pag. I)prinderi noi sau dezvoltarea și ridicarea gradului de dotare tehnică a celor existente, în conformitate cu cerințele creșterii echilibrate a întregii economii, pe seama veniturilor realizate anterior de la toate unitățile, fiind deci urmarea efortului colectiv al întregii societăți. Ca atare, o parte dintre resursele suplimentare care se obțin ulterior prin sporirea productivității muncii trebuie să fie utilizate tot în folosul întregii societăți, îndeosebi pentru continuarea procesului de dezvoltare a economiei, de creștere a capacităților de producție, de introducere a tehnicii noi. întrucit numai astfel se asigură o bază trainică pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. O altă parte din aceste resurse suplimentare se folosește pen-i tru majorarea veniturilor personale ale lucrătorilor care participă la producție — în strinsă legătură cu creșterea productivității muncii prin efort propriu — și, totodată, pentru creșterea generală a salariilor și a fondurilor sociale de consum, ca urmare a faptului că aceste resurse suplimentare constituie rezultatul efortului anterior al tuturor lucrătorilor. Numai procedîndu-se astfel s-au putut efectua, în anii ultimului cincinal, mai multe majorări de salarii, numai așa oamenii muncii au beneficiat, în această perioadă, de fonduri sociale de consum, alocate de stat, mult superioare. Este ilustrativ, în acest sens, faptul că veniturile suplimentare ce au revenit în medie unei familii — în afara veniturilor provenite din retribuirea muncii — au crescut de la 3 600 de lei in 1967 la 5 500 de Iei în 1970.Se poate pune și o altă întrebare : de ce nu este posibil ca creșterea salariului mediu să corespundă sporului de productivitate a muncii realizat de fiecare unitate sau salariat in parte 7 Nu este posibilă și nici normală o asemenea situație pentru că s-ar crea astfel mari inechități sociale, Intrucît, așa cum am arătat mai înainte, o mare parte din sporul de productivitate se obține pe seama ridicării nivelului de dotare tehnică din întreprinderea sau de la locul

de muncă respectiv. Dacă nu s-ar ține seama de acest lucru, s-ar ajunge la situația ca, în ramurile sau întreprinderile în care are loc, într-o anumită perioadă, o dezvoltare și o înnoire mai rapidă a mijloacelor de producție, salariații de aici să primească sporuri mai mari de salarii decît in celelalte unități, unde gradul de echipare tehnică nu a crescut, deși aceste îmbunătățiri s-au înfăptuit cu ajutorul resurselor puse la dispozițieDesigur, și pentru cele două în sensul fondului de salarii și a salariului mediu să fie mai mare decît cel al producției și al productivității muncii. Un exemplu de acest fel îl prezintă corelațiile înregistrate de industria textilă în anul 1969. Conducerea partidului, analizînd nivelul salariului mediu pe diferitele ramuri ale economiei. a apreciat că, în cadrul acțiunii de majorare generală a salariilor, trebuie acordată o cotă mai ridicată în industria textilă. Ca urmare. deși în acea perioadă valoarea producției globale a sporit numai cu 9.8 Ia sută, fondul de salarii a crescut cu 15 la sută : la fel, unui ritm de creștere a productivității muncii de 3.6 la sută, i-a corespuns o majorare a salariului mediu cu 9,6 la sută. Este o excepție de la regulă, bine gîndită și fundamentată economic, care exprimă politica partidului și statului nostru de creștere cu precădere a salariilor mici. Merită subliniat faptul că diferențele nefavorabile apărute pe moment în această sub- ramură au fost acoperite, in principal, pe seama creșterilor importante de producție și productivitate înregistrate în perioadele anterioare. Pe ansamblul cincinalului, bunăoară, productivitatea muncii in industria textilă a sporit cu 33 la sută, iar salariul mediu cu 20,1 la sută, respec- tindu-se, așadar, raportul optim ce trebuie să existe între cei doi indicatori.O excepție de la regula firească, de astă dată însă fără un temei real, face activitatea de construcții-montaj, domeniu in care în cincinalul precedent ambele corelații au avut o evo-

de întreaga societate.in anumite cazuri izolate perioade de timp limitate, corelații pot fi inversate, că ritmul de'creștere a

luție necorespunzătoare. Atît producția globală, cît și productivitatea muncii au înregistrat ritmuri de creștere inferioare fondului de salarii șl salariului mediu. La această situație s-a ajuns datorită îndeosebi lipsurilor de natură organizatorică. Faptul că întreprinderea șantiere construcții- montaj Craiova, de exemplu, a îndeplinit anul trecut planul de producție numai in proporție de 97,1 la sută, iar pe cel al productivității muncii în proporție de 87,7 la sută se datorește. în primul rind, utilizării necorespunzătoare a timpului de lucru ; in cursul unui singur an, aici au fost înregistrate aproape 1,7 milioane om-ore nelucrate, din care circa 800 000 om-ore reprezintă absențele nemotivate, învoirile și concediile fără plată. Aceeași cauză a influențat negativ realizarea principalilor indicatori de plan la întreprinderea de construcții Timișoara, și la întreprinderea de construcții- montaj Pitești. La întreprinderile de construcții-montaj aparținînd consiliilor populare ale județelor Mehedinți, Suceava. Caraș-Severin, Botoșani. pe lingă slaba folosire a timpului de lucru, nivelul rezultatelor a fost diminuat și din cauza slabei folosiri a utilajelor. Nivelul realizărilor s-a menținut scăzut în multe dintre unitățile de construcții-montaj și datorită faptului că nu a existat interesul cuvenit pentru extinderea salarizării in acord global.Iată, deci, suficiente argumente care pledează pentru o acțiune și mai insistentă de valorificare a rezervelor de creștere a producției și a productivității muncii în fiecare unitate economică. Numai respectarea unei juste corelații între nivelele de creștere a producției și fondului de salarii, respectiv a productivității muncii și salariului mediu, poate constitui o dovadă că activitatea fiecărei întreprinderi și centrale industriale este bine organizată, că își aduce contribuția efectivă la creșterea avuției naționale, implicit a venitului național. în acest fel se creează noi resurse economice pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii — scopul fundamental al societății noastre socialiste.

Odaia Manolache. Alte 40 de C.A.P. sint și ele pe terminate cu această lucrare. Există totuși și unele cooperative care, deși diții, au rămas în mănatul culturilor din prima gență. afirmația fiind comparația chiar cu ______fruntași. In această situație se sesc cooperativele de producție Barcea, Umbrărești, Tămoani, cești. Liești, Șerbănești, Tudor Vla- dimirescu. Este clar că în aceste unități, cauza trebuie căutată în primul rind în slaba organizare a muncii. Deși nu-i vorba de suprafețe mari, insistăm pentru recuperarea grabnică a acestor rămîneri în urmă pentru că, peste puțin timp, va începe din plin semănatul florii- soarelui și-, porumbului. Și orice în- tîrziere de acum va atrage după sine suprapunerea lucrărilor și, inevitabil, alte întirzieri bineînțeles cu repercusiuni negative asupra recoltei.Dat fiind faptul că circa 80 la sută din suprafața pe care o au de însămînțat în această primăvară cooperativele va fi ocupată cu porumb (81 100 ha), o deosebită atenție s-a acordat in județul Galați pregătirii temeinice a însămînțării porumbului. In afară de faptul că întreaga suprafață destinată acestei culturi a fost arată din toamnă, că s-au asigurat pentru semințe hibrizii corespunzători condițiilor pedoclimatice din fiecare zonă agricolă a județului. în prezent se administrează îngrășăminte chimice pe suprafața prevăzută (circa 25 000 hectare), se efectuează probele semănătorilor ce vor fi folosite, se instruiesc temeinic oamenii ce vor lucra pe semănători etc. Un accent deosebit se pune pe asigurarea calității semănatului porumbului, de ea depinzînd în mare

aveau con- urmă cuprobată vecinii se- ur- de lor gă- din Bu-

de campanie se află, de ase- lucrările din legumicultura, acesta se va cultiva cu suprafața de 5 000 hectare în C.A.P.-uri și 1330 hectare în I.A.S.-uri. Măsurile luate pînă acum și cele ce sint în curs de aplicare au drept scop înfăptuirea concretă a indicației date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea fătuirea de la Central iembrie cut cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, care precizează obligația pentru fiecare județ de a-și organiza baza proprie de aprovizionare a populației cu legume și zarzavaturi.Ce s-a făcut pînă acum 7 încă din toamnă s-au insămînțat 265 hectare cu legume de primă apariție (salată, spanac, ceapă verde, ridichi). Acțiunea a continuat la desprimăvărare, fiind deja' semănate în cîmp 633 hectare la C.A.P.-uri și, 142 hectare la I.A.S.-uri cu mazăre, morcov, ceapă, pătrunjel.în cooperativele agricole mari cultivatoare de legume s-au amenajat 18 000 mp sere înmulțitor, la care se adaugă 5 000 mp ai serelor înmulți- tor moderne de la Tulucești și Șer- bănești, suprafețe care asigură aproape in întregime cantitatea de răsaduri necesară pentru legumele timpurii și de vară. întreaga tate de semințe pentru legume deja ridicată de la Agrosem și portată în unitățile agricole.în aceste zile, la Tulucești. vița, la Independența și în alte cooperative, concomitent munca la răsadnițe, se lucrează intens la reamenajarea solariilor.„Teoria" unor specialiști, potrivit căreia județul Galați nu are condiții pentru cultura cartofului, a fost infirmată de experiența de anul trecut a multor cooperative care au reușit să obțină producții de 15-20 000 kg ia hectar și chiar mai mult. Practic s-a dovedit că există zone în județ foarte favorabile pentru cultura cartofului. De aceea, anul acesta cultura cartofului se va extinde de la 930 hectare în 1970, la 1 790 hectare (din care 1 490 hectare în C.A.P.-uri și 300 în I.A.S.-uri). suprafețe ce vor fi semănate cu cartofi timpurii și de vară și care vor asigura mai bine de 30 la sută din necesarul de consum al județului (restul asigurîndu-se prin schimburi cu alte județe). Experiența a demonstrat, că județul Galați va putea să-și asigure în viitor întreaga cantitate de cartofi necesară pentru consumul populației.
Stelian SAVIN 
corespondentul „Scînteii*

SLOBOZIA (corespondentul „Scînteii", L. Ciubotaru). Potrivit datelor comunicate de Direcția județeană de statistică Ialomița, intreprinde-
rile industriale și organizațiile economice din acest județ și-au realizat sarcinile de plan pe trimestrul I al anului cu două zile înainte de termen. Se

estimează că, pînă la 31 martie, industria județului Ialomița va realiza o producție suplimentară în valoare de lei. peste 17 milioane
COVASNA

la cons- de lucru Comitetul din no- anul tre-

canti- a fost trans-la Si- multe cu

' SF. GHEORGHE. (prin telefon, de la Tdmori Geza.» Planul trimestrial la producția globală industrială a județului Covasna a fost îndeplinit cu 6 zile înainte de termen. Printre unitățile frun-

tașe se numără C.E.I.L. Tg Secuiesc, care a realizat peste plan 8 000 tone lemn de foc, 900 mc cherestea răși- noase, 250 mc cherestea fag și alte produse în valoare de 8 milioane lei. întreprinde

mînieră Căpen! a suplimentar 10 000rea dat tone lignit și 2 500 tone cărbune brichetat. La rindul său, Combinatul textil „Oltul* din Sf. Gheorghe a depășit planul trimestrial cu 5 milioane lei.
CLUJ

CLUJ (corespondentul „Scînteii", Al. Mu- reșan). Pe ansamblul județului Cluj, planul producției globale industriale pe primul trimestru al anului a fost realizat cu 4 zile mai devreme, realizîn- du-se o producție su

plimentară de circa 75 milioane lei. S-au dat, peste prevederi, 220 tone oțel, 450 tone laminate, 780 tone cao- lin, 11 000 tone ciment, 38 000 perechi încălțăminte. Pe lista întreprinderilor cu cele mai bune realizări se

numără fabrica de piele și încălțăminte „Clujana* cu o depășire a planului valoric de peste 7 milioane lei. Fabrica de ciment din Turda, Întreprinderea de produse refractare Dej.
VASLUI

VASLUI (corespondentul „Scînteii", V. Iancu). Toate unitățile din industria publicană județului îndeplinit producția dustrială marfă cu
re-și locală a Vaslui au planul la globală inși producția trei zile mai

devreme. Se estimează realizarea peste prevederi a unei producții globale în valoare de 12 milioane lei și a unei producții marfă de peste 21 milioane lei. Printre primele unități care au

îndeplinit planul trimestrial înainte de termen se numără Combinatul de confecții Vaslui, Fabrica de rulmenți Bîrlad, Fabrica de mobilă Vaslui și întreprinderile de industrie locală.
CONSTANTA
CONSTANȚA (corespondentul „Scînteii", R. Apostol) : întreprinderile industriale din județul Constanța și-au îndeplinit planul producției globale din

primul trimestru al a- nului înainte de termen, Ele au realizat suplimentar în această perioadă o producție de peste 15 milioane lei, concretizată în
1500 tone îngrășăminte fosfatice, 1 400 tone ciment, 2 800 mc prefabricate din beton, 30 000 mp țesături de lînă, 13 tone hîrtie și alte produse.

MEHEDINȚI
TR. SEVERIN (prin telefon, de la Ion An- ghel). Unitățile industriale din județul Mehedinți au încheiat primul trimestru al anului cu un bogat bilanț în realizări în toate sectoarele de activitate. Astfel, planul produc-

ției globale a fost realizat în proporție de 102,3 la sută, iar cel al producției marfă vîn- dută și încasată în proporție de 101,2 Ia sută. Este de remarcat faptul că planul producției marfă fabricată a fost îndeplinit cu nouă

rile Înainte de termen. Șantierul naval Tr. Severin a realizat peste plan nave în valoare de 41 milioane lei, iar Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului a dat o producție suplimentară de 4 200 000 lei.

*

\

*

*

*

J
*

*
L.

(Urmare din pag. I)școală ridică din meri : sticla 7 mult ceva calcar, puțină _____niște coloranți — și gata 1 însă realitatea tehnică și e- conomică e de o severă complexitate. In compoziția așa-n-umitei sticle neutre, folosită în special pentru inventarul de laborator, intră anumite materii deficitare ; e cazul fluorosilica- tului de sodiu. Fiolele din sticlă neutră utilizează în compoziție borax, pentru ca sticla să nu altereze substanța medicamentoasă sensibilă. Dar și calcinarea bo- raxului este un proces foarte complicat, căruia combinatul îi caută o soluție e- conomică ieftină și eficientă. I-o va găsi 7 Dacă e să te ghidezi după faptul că pentru procurarea azotatului de sodiu și a carbonatu- lui de potasiu s-au găsit a- semenea soluții, înțelegi că așteptarea este optimistă dar. mai ales, activă, iscoditoare.

u- nisip, sodă,

*3. Colaborare. De reținut: mașinile combinatului sînt de cea mai înaltă tehnicitate. tn materie de piese de schimb, combinatul trebuia să aibă în vedere aprovizionarea pentru 13 mii de repere. Pentru a obține exe-

cutarea lor în țară, combinatul de sticlă a fost așezat în centrul unei vaste plase de relații de colaborare cu întreprinderi metalurgice : ghișoara, București, iești, Colaborare fructuoasă, formații reciproce, o unire
„Nicovala‘‘-Si- „Tehnometal"- „Flacăra“-Plo- ,AMIT“-București. in-

ma alungită a sticlelor de bere e făcută astfel incit mina s-o cuprindă mai de sus. iar în lăzi sticlele să fie așezate una pe față, una pe dos. Ei bine, pe tot continentul este în circulație sticla de bere ,.Euro“. mai pintecoasă, fără gît. iar economicitatea mașinii. care lansează mii si mii de bu-

te înalt randament, fabrică pahare : 12 250_de bucăți pe căți in ieftine secință, na de menaj a piață 6 milioane ieftine și bune.lucrătorul din comerț ține seama numai de planul va-

schimb. 36 750 24 de ore.și bune.in șase ! bu-PahareIn con- luni uzi- lansat pe de pahare Dar dacă

Ce știți despre sticlă ?

care face, ca totdeauna și oriunde, puterea.
★4. Standardizare. Deservite de cele opt cuptoare uriașe, fiecare reprezentînd o tehnologie aparte, mașinile automate, folosite pentru prima dată la noi. sint excelente, dar dau randament optim ia profilurile lor ; ceea ce este normal Aici insă. capacitatea de producție a mașinii a venit uneori în contradicție cu a- numite .tipare" de lucru tradiționale De pildă, for-

câți pe zi, e dependentă de matrița sticlei ,Euro“. Necesitatea tipizării apare și mai flagrant în cazul flacoanelor pentru industria de medicamente, unde forme dintre cele mai bizare și. deseori, mai nepractice, trebuiau înlocuite cu recipiente stabile, simple, standardizate. Au si fost înlocuite.

loric al desfacerii, lui îi va conveni să vîndă 1 pahar a 10 lei, mai curînd decît 10 pahare de cite 1 leu. Numai că. dueîndu-se să cumpere pahare (marfă perisabilă prin forța lucrurilor), omul vrea doar la va ani o dată garnituri tisitoare, în care să pească vinul marilorversări ; folosește mult, mal des paharul în care să-si bea apa sau ceaiul, vinul sau berea, mă rog, băutura cea de toate zilele. De ce să tremure la gîndul că îl sca-

ciți- cos- scli- am-
★5. Desfacere. Inerții de învins există pe piața sticlei, ca pretutindeni aiurea, Mașina „Hartford-28“, de foar-

pă din mină și face zece lei țăndări 7 Las-să vină paharul ieftin — și pentru toată lumea! cerință perfect demonstrată de desfacerea rapidă a paharelor produse de noul combinat Surprinse, serviciile comerciale, care făcuseră inițial o comandă de 60 000 de lei. le-au suplimentat, după o primă experiență pe piață, cu... 2 milioane lei. Mai este ceva. Ieftinătatea nu înseamnă neapărat calitate proastă. Tată o pildă, în ordinea faptului divens... semnificativ. Nu cu paharul. Cu farfurii pentru compot Un serviciu de compotiere. stabilit la valoarea de 23 de lei, a fost sustras de o mină lungă $1 revîndut apoi drept „cristal de Boemia", pe frumușica sumă de 300 de lei I
★într-un combinat industrial, în primul său an de producție, se muncește parcă mai altfel decît în unitățile „așezate*. Oamenii se zbat mai mult, viața face mal intens apel la capacitatea lor de concepție, la inițiativa lor. la abnegația și, uneori, la curajul lor Au existat și momente dificile. avarii, nepotriviri, soluții improprii, greutăți de tot felul. Oamenii le-au învins. afirmindu-și nemăsurata lor capacitate de creație.
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LUCRĂRILE CELEI DE-A IX A SESIUNI 
A COMISIEI MIXTE 

GUVERNAMENTALE ROMÂNO UNGARE 
DE COLABORARE ECONOMICĂ

• Semnarea unor protocoale 
româno-ungare

• Dineu oferit în cinstea oaspețilorIntre 29—31 martie s-au desfășurat la București lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-ungare de colaborare economică.Cu acest prilej a fost analizat modul de îndeplinire a măsurilor stabilite anterior în vederea dezvoltării colaborării dintre România și Ungaria.Comisia a constatat cu satisfacție că în perioada dintre sesiunile a VIII-a și a IX-a activitatea de colaborare, cooperare economică și teh- nico-științifică a cunoscut o dezvoltare continuă, fapt care a contribuit la lărgirea relațiilor dintre cele două țări.Au fost apreciate rezultatele activității de coordonare a planurilor d? dezvoltare a economiilor naționale ale celor două țări pe perioada 1971- 1975 și s-au convenit noi măsuri pentru continuarea acestei activități.S-a remarcat, totodată, că în ultimii ani schimburile comerciale dintre cele două țări au înregistrat o creștere substanțială, ceea ce creează condiții favorabile pentru dezvoltarea continuă a acestora.în vederea dezvoltării, în continuare, a activității de colaborare ți cooperare economică și tehnico-științi- fică româno-ungară, comisia a stabilit măsuri pentru realizarea de noi acțiuni de interes reciproc în domeniile industriilor construcțiilor de mașini, petrolului, energiei electrice, construcțiilor și materialelor de construcții, al irigațiilor și în alte sectoare.în scopul facilitării dezvoltării relațiilor de cooperare și specializare în producția industrială, au fost adoptate recomandări pentru organele și organizațiile economice interesate din cele două țări.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie și de înțelegere reciprocă.Protocolul încheiat cu acest prilej a fost semnat din partea română de Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în comisie, iar din partea ungară de Aprd Antal, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar

Munci toresc-Țărănesc Ungar, președintele părții ungare în comisie.La semnare au participat Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului a- facerilor externe, membrii celor două delegații guvernamentale.Au fost de față Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București. și membri ai ambasadei.
★în timpul lucrărilor sesiunii a fost încheiat și Protocolul sesiunii a XlX-a a Comisiei de colaborare teh- nico-științifică româno-ungară. Din partea română documentul a fost semnat de Grigore Bârgăoanu. vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, iar din partea ungară de Karadi Gyula, prim-vicepre ședințe al Oficiului de Stat al Planificării.A fost încheiată, de asemenea, Convenția între guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Populare Ungare privind schimbul de mărfuri la frontieră.Convenția a fost semnată din partea română de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea ungară de Tordai Jeno, adjunct al ministrului comerțului exterior.
★Cu ocazia încheierii lucrărilor celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-ungare de colaborare ecdnomică, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, a oferit miercuri un dineu în saloanele Hotelului Nord.Au participat Apro Antal, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, membrii celor două delegații guvernamentale, alte persoane oficiale.Au fost prezenți ambasadorul R. P. Ungare la București și membri ai ambasadei.
★în cursul zilei de miercuri, tovarășul Aprâ Antal a vizitat cartiere noi de locuințe din Capitală, hotelul Intercontinental și șantierul Teatrului Național.în timpul vizitei, oaspetele a fost însoțit de Simion Pop, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București. (Agerpres)

Vizita ministrului agriculturii 
și reformei agrare din MarocMiercuri la amiază a sosit în Capitală Ahmed Lasky, ministrul agriculturii și reformei agrare din Maroc, care, Ia invitația Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, va tace o vizită In țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Iosif

Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, Angelo Miculescu. ministru secretar de stat, Nicolae Giosan. președintele Academiei de științe agricole și silvice, și de alte persoane oficiale.
Primire la Consiliul de MiniștriMiercuri după-amiază, losif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor. a primit pe Ahmed Lasky. ministrul agriculturii și reformei agrare din MarocLa primire au participat Angelo Miculescu, ministru secretar de stat, Nicolae Giosan. președintele Academiei de științe agricole și silvice.

Ion Moldovan, șeful Departamentului industriei alimentare, și Ion Teșu. șeful Departamentului agriculturii de statA fost prezent Hassan Kaghad. ambasadorul Marocului în Republica Socialistă RomâniaAu luat parte experții care îl însoțesc pe ministrul marocan în vizita In tara noastră. (Agerpres)
Cronica zilei

La invitația Ministerului Afacerilor Externe belgian, la 31 martie 1971 a plecat la Bruxelles George Macoves- cu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.La placarea din București, pe aeroport erau prezenți Petru Burlacu. adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E.A fost de față Jan Adriaenssen, ambasadorul Belgiei la București.
★Miercuri dimineața a părăsit Capitala. îndrepțindu-se spre patrie, delegația albaneză, condusă de Pupo Shyti, vicepreședinte al Comisiei planului de stat, care a participat la tratativele pentru încheierea unor convenții privind colaborarea tehnico- științifică între Republica Socialistă România și Republica Populară Albania. La aeroportul Otopeni delegația a fost condusă de Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, și alte persoane oficiale. A fost de față Ni- kolla Profi. ambasadorul Republicii Populare Albania la București.
★în pavilionul „R“ al Complexului expozițional din Piața Scînteii s-a deschis miercuri dimineața o expoziție de aparate de măsură și control, organizată de întreprinderea de comerț exterior „Metrimpex" din Budapesta.La festivitatea de deschidere au participat Ion Stoian. adjunct al ministrului comerțului exterior, reprezentanți ai Camerei de Comerț, al unor întreprinderi de comerț exterior.Au fost prezenți Tordai Jen8, adjunct al ministrului comerțului exterior al R.P. Ungare, membri ai Ambasadei Ungariei la București.Expoziția rămine deschisă pînă la • aprilie.

La invitația Ministerului îrivăță- mîntului, au sosit în Capitală, intr-un schimb de experiență, Raymond Poignant, directorul Institutului internațional de planificare a educației de pe lingă UNESCO, și Lionel El- viln, directorul Institutului de educație din Londra.
★O delegație de producători și exportatori din S.U.A. de mașini pentru ambalaje destinate industriei a- limentare, pentru cosmetice, cold- ranți, medicamente și detergenți a făcut o vizită în țara noastră.Oaspeții au avut întrevederi cu membri ai conducerii unor ministere, instituții centrale, întreprinderi de comerț exterior și au vizitat unități de producție ale industriei alimentare din Capitală.Miercuri, membrii delegației au părăsit Capitala.
★Conducerea Centrului Național al Cinematografiei a oferit miercuri după-amiază un cocteil, în saloanele restaurantului „Athenâe Palace", în cinstea delegației de cineaști italieni, condusă de regizorul Mauro Bolognini, prezente în țara noastră cu prilejul Zilelor filmului italian. în aceeași zi. la sediul Asociației cineaștilor a avut loc o întîlnire între ziariști români și membrii delegației de cineaști italieni.
★Sub auspiciile Comitetului național pentru apărarea păcii, miercuri a avut loc în Capitală un simpozion pe tema : ..Securitatea europeană — obiectiv important al politicii externe de pace a Republicii Socialiste România".Cu acest prilej au luat cuvîntul conf. univ. dr. Gheorghe Moca și George Serafin, redactor-șef adjunct al revistei „Lumea". (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de J, 3 și 4 aprilie, tn țară : în acest interval de timp variabilitatea cerului va fi destul de pronunțată, iar vremea va fi în general frumoasă.

Cu totul izolat se vor mai semnala ploi slabe, cantitativ neînsemnate în regiunile din estul țării. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 1 grad și plus 9. iar maximele între 12 și 22 grade. Local mai ridicate în sudul țării. în București : Vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil. Vint slab Temperatura în creștere.

CU PRILEJUL PARTICIPĂRII LA CONGRESUL U. G. S. R

LA UZINA „ELECTROMAGNETICA “ BUCUREȘTI

Miting de solidaritate
cu țările arabe

Delegațiile sindicale din R.A.U 
Liban și YemenColectivul uzinei „Electromagnetica" din Capitală s-a întîlnit miercuri cu membrii delegațiilor sindicale din Liban și care au U.G.S.R.Oaspeții ții ale uzinei și au avut o discuție prieteneasca cu activul sindical al întreprinderii. Ei au participat apoi la un miting de solidaritate cu popoarele arabe.Deschizind mitingul, tovarășul Nicolae Moraru. membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., președintele comitetului uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei metalurgice și construcțiilor de mașini, a salutat cu căldură pe oaspeți.A luat apoi cuvîntul secretarul comitetului sindicatului întreprinderii, Gheorghe Stancu, care a spus : Doresc să exprim bucuria muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, a intregtu- lui colectiv pentru faptul că avem din nou prilejul de a ne manifesta deplina solidaritate cu lupta popoarelor arabe pentru progres economic și social, pentru apărarea libertății și independenței naționale. împotriva imperialismului și neocolonialismu- lui. pentru pace și colaborare internațională. Alături de toți cei ce muncesc din tara noastră, colectivul întreprinderii sprijină politica guvernului român care se pronunță cu consecvență pentru soluționarea pașnică a conflictului în Orientul Apropiat în conformitate cu prevederile rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.După ce a înfățișat succesele obținute de poporul român, sub conducerea partidului, în opera de edificare a noii orînduiri. vorbitorul a transmis oamenilor muncii din Republica Arabă Unită. Liban și Republica Arabă Yemen un mesaj de prietenie și urări de noi succese în munca și lupta ce o desfășoară pentru consolidarea cuceririlor revoluționare, pentru înflorirea și prosperitatea țării lorOamenii muncii din fabrica noastră urmăresc cu deosebită satisfacție- eforturile popoarelor arabe pentru consolidarea independentei și crearea unei vieți înfloritoare, a spus în cuvîntul său muncitoarea Elisabeta Denciu. Țara noastră acționează perseverent pentru extinderea relațiilor tradiționale cu țările arabe și popoarele acestora în interesul prieteniei. al înțelegerii și păcii. Vâ încredințăm că puteți conta pe solidaritatea noastră frățească in lupta dumneavoastră împotriva imperialismului. pentru indeoendență. libertate, progres și prietenie între popoare.După ce a evocat lupta de secole a popoarelor arabe pentru libertate si independentă națională. muncitorul Aurel Babi a spus : Sîntem încredințați că greutățile prin care trec azi ponoarele arabe ca urmare a evenimentelor petrecute în Orientui Apropiat vor fi învinse. Atașata profund ideii nobile de pace, noi, muncitorii de la uzina „Electromagnetica", ne pronunțăm, alături de întregul popor, pentru retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocuoate. pentru asigurarea independentei și integrității teritoriale a fiecărui stat din această zonă a lumii, pentru solutionarea problemei populației palestinene in conformitate cu interesele ei naționale. în- toreîndu-vă în țările dumneavoastră, vă rugăm, stimați oaspeți, să duceți

Republica Arabă Unită,Republica Arabă Yemen, participat la congresulau vizitat modernele sec-
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sentimentele de caldă simpatie pe care le nutresc oamenii muncii din România față de popoarele arabe.în numele celor trei delegații participante la mitingul de solidaritate a luat cuvîntul Saad Ahmed Aii Eid, președintele Federației Muncii din Alexandria — R.A.U. — care a mulțumit pentru solidaritatea manifestată la acest miting față de cauza dreaptă a popoarelor arabe, pentru sentimentele de prietenie cu care au fost întimpinați delegații pretutindeni in timpul șederii în România. Sîntem impresionați, a spus vorbitorul, de poziția clar exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în mesajul rostit la congresul U.G.S.R. față de cauza arabă, poziție împărtășită atit de partidul și guvernul român, cit și de oamenii muncii din țara dumneavoastră.După ce a prezentat succint evoluția situației din Orientul Apropiat, lupta îndelungată a popoarelor arabe împotriva încercărilor imperialiste de restabilire a dominației în această zonă a lumii, vorbitorul a subliniat că Republica Arabă Unită a fost și este gata oricînd pentru nare pașnică a situației tul Apropiat. Datorită ooimei publice mondiale, rilor iubitoare de pace. în frunte cu țările socialiste, a spus el. crește ho- tărîrea noastră de a infringe scopurile și acțiunile imperialiste din regiunea Orientului Anroniat. Mulțumim conducerii partidului și statului român, sindicatelor și, prin dumneavoastră. tuturor muncitorilor din România. a încheiat vorbitorul, pentru sentimentele de solidaritate nutrite față de cauza popoarelor arabe.(Agerpres)

o soluțio- din Orien- sprijinului tuturor ță-

DE CĂTRE TOVARĂȘUL
4

Miercuri dimineața, tovarășul Virgil Trofin. președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit delegația sindicatelor din R.P.D. Coreeană, condusă de Hă The Un, vicepreședinte al Federației Generale a Sindicatelor din R.P.D. Coreeană. în a- ceeași zi, tovarășul Virgil Trofin a primit delegația sindicatelor din Republica Arabă Unită, condusă de Awad Taha Abdel Kader, secretar al Federației Muncii din R.A.U.Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri cu fiecare delegație în parte, în cadrul căreia au fost abordate probleme dezbătute la congresul U.G.S.R., precum și diferite aspecte ale relațiilor U.G.S.R. cu centralele sindicale respective.Oaspeții și-au exprimat satisfacția de a fi participat la lucrările congresului U.G.S.R.. prilej de a lua cunoștință nemijlocită de activitatea și preocupările sindicatelor din țara noastră.în cadrul convorbirilor a fost exprimată dorința reciprocă de a se dezvolta relațiile de colaborare și prietenie dintre sindicatele din România și sindicatele din R.P.D. Coreeană și R.A.U.. în scopul întăririi unității de acțiune a oamenilor muncii din întreaga pace și progresîntrevederile tr-o atmosferă
lume în lupta pentru social, s-aucaldă. desfășurat întovărășească.(Agerpres)

Vizitele unor delegații
de peste hotareDelegații de peste hotare, participante la lucrările Congresului U.G.S.R., au vizitat în cursul zilei de miercuri unități economice și social culturale din diferite județe ale țării. Delegația Republicii Populare Chineze, condusă de Wei Ping Kui, membru al C.C. al Partidului Comunist Chinez, a vizitat întreprinderile industriale de pe platforma petrochimică. de la Borzești. unități sociale și culturale din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. precum și stațiunea balneo-ciimaterică Slănic Moldova. Delegația Federației sindicatelor din R.D. Vietnam, condusă de Nguyen Duc Tinh, membru al prezidiului federației. a fost oaspetele municipiului Iași, unde a vizitat biserica Trei Ierarhi, mînăstirea Goiia, Complexul muzeistic din cadrul Palatului Culturii și Universitatea „Al. I. Cuza". Delegația Uniunii sindicatelor pentru eliberarea Vietnamului de sud. condusă de Huvhn Van Than, membru al Comitetului Central al uniunii, a vizitat depoul și stația C.F.R. Brașov. noi cartiere de locuințe din oraș și stațiunea turistică internațională Poiana Brașov. în cursul aceleiași zile, membrii delegației Uniunii Gr—

nerale a oamenilor muncii din Algeria (U.G.T.A.), condusă de Brahim Kerbati, secretar național al U.G.T.A., a făcut o călătorie în județul Argeș, unde au vizitat hidrocentrala de pe Argeș și complexul turistic Curtea de Argeș. Reprezentanții sindicatelor din țările Americii Latine au vizitat grupul industrial petrochimic Bor- zești, spitalul unificat și Casa de cultură a sindicatelor din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Membrii unor delegații din țările Africii au vizitat marele șantier hidroenergetic de la Porțile de Fier, noul oraș Orșova, zonele industriale și noile cartiere de locuințe ale orașului Tr. Severin.în timpul vizitelor, oaspeții de peste hotare au avut convorbiri cu activiști sindicali, conducători de întreprinderi. au luat cunoștință despre realizările economice, edilitar-gospodă- rești și social-culturale obținute, precum și despre perspectivele ce se deschid în anii viitori în aceste județe. Totodată, ei s-au interesat de organizarea producției și a muncii și de activitatea organizațiilor sindicale în unitățile vizitate. (Agerpres)
LITERATURA(Urmare din pag. I)cită falsă candoare ai apela — că omul trecut in paginile cărții se mișcă în spații indeterminate și contactul lui nemijlocit cu lumea ce-1 înconjoară se produce întîmplă- tor. fără consecințe de esență privind pro- pria-i devenire umană. Ar însemna să te situezi în zonele apolitismului, să fii un creator ce nu-și va în- tîlni, prin operă, necesitatea care să-i confirme valoarea.Literatura se definește, după credința mea — credință care coincide cu a multor creatori — în mare măsură ca atitudine poli

tică, ca întrebare deschisă ți sinceră îndreptată — atita vreme cît viața s< '"etății se constituie firesc ca viață a opsreter artistice — so-e înțelegerea umană a timpului tn care

trăim, spre aflarea acelor căi care să ducă la o participare cît mai activă a omului de artă la edificarea timpului nostru socialist și la justificarea viitorului. Din acest punct de vedere orientările date de partid culturii noastre, ideile formulate la recentele întîlniri cu oamenii de artă reprezintă condițiile optime ale unui cadru și climat generoase pentru afirmarea creației de valoare. Scriitorul, artistul au asigurate în România de azi posibilități vaste pentru a-și materializa, prin operă, talentul, ideile, pentru a se afirma ca exponenți spirituali ai vieții și aspirațiilor poporului.
„Sîntem pentru o lar

gă libertate de creație— sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la întîlnirea cu oamenii de cultură și artă
— dorim să avem 
o literatură si o artă

diversificate din punct 
de vedere al formei, al 
stilului, ne pronunțăm 
liotărît împotriva uni
formizării și șablonis- 
mului, a rigidității și dogmatismului". Iar diversitatea stilurilor, e- vitarea rigidității nu pot fi concepute în afara permanentului contact al creatorului cu izvorul pururi întineritor al operei de artă lui, țiile cere de la creator, punsul la adresată de partid pentru crearea unei literaturi și arte autentice, pe măsura procesului continuu de dezvoltare pe care-1 parcurge societatea noastră, pe măsura idealului ce ne animă în munca de edificare a unei lumi mai bune, mai drepte, mai nobile.ne, văd tn Iul suprem de artă.

SCHIMBUL INSTRUMENTELOR 
DE RATIFICARE A TRATATULUI 

DE PRIETENIE ROMÂNO-BULGARMiercuri, 31 martie, la Ministerul Afacerilor Externe a avut loc efectuarea schimbului instrumentelor de ratificare a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală întie Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, semnat la Sofia, la 19 noiembrie 1970.Schimbul instrumentelor de ratificare a fost efectuat din partea română de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, iar din partea bulgară de Spas Gospodov, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Bulgaria în Republica Socialistă România.

în cuvtntările rostite, ministrul Corneliu Mănescu și ambasadorul Spas Gospodov au subliniat importanța acestui tratat pentru dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre poporul român și poporul bulgar, Întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, creșterea forțelor socialismului și păcii in lume.Conform dispozițiilor sale finale, tratatul a intrat în vigoare in ziua schimbului instrumentelor de ratificare. .'. i ' JV, .(Age. dVh
SESIUNI ȘTIINȚIFICE
————■ ........... —.——*   ................. ■* ointul cu

i landez al 
Institutul de studii istorice și social-politi ^r?' 

C.C. al P.C.R. b mia con- anii premergători creării P.C.R.,' ișteri re- mente privind pregătirea și cot ntre cele sul de creare a partidului, activ’, aseme- tea revoluționară în anii ilegalită?.?edinle lupta pentru unirea tuturor forțelor democratice și patriotice intr-un sin- ’asa" gur front împotriva fascismului. Un ireea

SESIUNI ȘTIINȚIFICE

de pe lingăîn zilele de 30—31 martie s-au desfășurat în Capitală lucrările sesiunii științifice anuale a Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. Sesiunea din acest an a fost consacrată semicentenarului partidului și aniversării a 20 de ani de la înființarea institutului.Lucrările au fost deschise de tov. Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., directorul institutului.Cele peste 40 de comunicări prezentate de către cercetătorii institutului au tratat probleme privind pătrunderea ideilor socialiste și începuturile mișcării muncitorești în țara noastră, relațiile ei cu mișcarea muncitorească și revoluționară din alte țări, procesul de clarificare ideologică a mișcării muncitorești din România în

număr de comunicări s-au re/ 'tt lâ'7on" activitatea P.C.R. pentru dr.Frontului Unic Muncitoresc și f SljȘul- rea pe această bază a partidulu >'■ (ț nic, la activitatea prodigioasă pe _ re a desfășurat-o partidul în frunt a maselor, pentru înfăptuirea revolt ției populare și construcția socialistă.Au fest tratate, de asemenea, probleme privind formarea statelor socialiste și lupta de eliberare a popoarelor de sub jugul colonial.(Agerpres)

r-

Secția de istorie și arheologie a AcademieiMiercuri s-au desfășurat la București lucrările sesiunii științifice organizate de Secția de istorie și arheologie a Academiei de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la mișcarea revoluționară din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu.Au luat parte cadre didactice din învățământul superior, cercetători, membri ai Societății de științe istorice.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Ștefan Ștefănescu, președintele Secției de istorie și arheologie, care

a subliniat importanța sărbătoririi a- cestui eveniment. Au fost apoi prezentate mai multe comunicări științifice privind desfășurarea și programul mișcării revoluționare de la 1821, relațiile ei cu Eteria.în încheierea sesiunii, prof. unlv. Miron Constantinescu, președintele Academiei de științe sociale și politice, a evocat însemnătatea mișcării revoluționare de la 1821, semnificația ei deosebită pentru lupta de eliberare a poporului român și a mișcărilor naționale de eliberare a popoarelor din Balcani. (Agerpres)
Funeraliile academicianului
D. Panaitescu-PerpessiciusMiercuri au avut loc în Capitală funeraliile academicianului D. Panai- testu-Perpessicius, strălucit om de cultură, exponent de frunte al criticii și istoriografiei literare românești, membru al Uniunii scriitorilor, director al Muzeului literaturii române.înainte de amiază, un mare număr de locuitori ai Capitalei, academicieni, alte personalități ale vieții noastre culturale și științifice, studenți, oameni care l-au cunoscut și apreciat pe eminentul cărturar i-au adus un ultim omagiu.în fața sicriului, așezat în holul Muzeului literaturii române, se aflau distincțiile ce i-au fost conferite pentru merite deosebite în domeniul științei și literaturii. în jurul catafalcului erau depuse coroane de flori din partea prezidiului Academiei Republicii Socialiste România, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii scriitorilor, Universității București, din partea unor institute ale Academiei, uniuni de creație, reviste literare, edituri și alte instituții de cultură, precum și din partea familiei și prietenilor. La căpătîiul defunctului au făcut de gardă academicieni, reprezentanți ai unor instituții de artă și cultură, scriitori, profesori universitari, cercetători știin- țifici.La ora 12 a început adunarea de doliu.Au evocat personalitatea defunctului acad. Al. Rosetti, președintele

secției de științe filologice a Academiei, Alexandru Oprea, director adjunct al Muzeului literaturii române. în cuvîntul său, acad. Șerban Cioculescu, directorul Bibliotecii Academiei, a omagiat munca asiduă pe care Panaitescu-Perpessicius a depus-o de-a lungul întregii sale vieți pentru descoperirea manuscriselor lui Mihail Eminescu, pentru întocmirea monumentalei ediții critice a operei Luceafărului poeziei românești.Institutul de istorie și teorie literară „George Călinescu" al Academiei de științe sociale și politice, a spus în cuvrătul său prof. Alexandru Dima. directorul institutului, se alătură doliului unanim al literelor românești, care au pierdut pe unul dintre cei mai aleși slujitori.Figura celui , dispărut a fost evocată, în numele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, de Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al comitetului, în cuvîntul lor. scriitorul Ion Biberi și criticul Horia Oprescu au evocat personalitatea eminentului om de cultură.în fața sicriului, poetul Romulus Vulpescu a citit versuri din lirica defunctului.După încheierea adunării de doliu, cortegiul funerar s-a îndreptat spre cimitirul Bellu, unde a avut loc humarea. X./(Agerpies)
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— viața munca și sale. Este poporul.

mai uma- fapt. idea- al omului

popotu- aspira- ceea ce partidul în răs-chemarea
PROGRAMUL II

• Haiducii Iul Șaptecal : PATRIA
- 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.30.
• Mihai Viteazul : LUCEAFĂRUL
- 8; 12; 16; 20, FEROVIAR - 10.30. 
15; 19. MELODIA - 8.15; 12; 16; 
19,45 GLORIA - 8,15; 12; 16; 20. 
FLAMURA - 8,15; 12; 16; 20, CEN
TRAL - 10; 14,30. 18,45.
• Renegata : VICTORIA — 9;
11.45. 14,30. 17.15; 20,30.
• Prețul puterii : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,30 MO
DERN - 8,30; 11; 13.30. 16. 18.30;
20.45.
• Adio. Granada 1 : FESTIVAL - 
8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• Cel trei care au speriat Vestul :
BUCUREȘTI - 8; 10; 12.15 14.30;
16.45. 19; 21.
• O duminică tn familie : LUMI 
NA - 9.15; 11.30. 13,45; 16; 18.15, 
20.30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
SALA PALATULUI — 17 (seria de 
bilete - 3626); 20,15 (seria de bilete
- 3613), FAVORIT - 9.30; 12.15: 
15; 17.45: 20.30.

• Val de căldură — Zilele filmu
lui italian : CAPITOL - 8.30: 11; 
13,30; 16; 18,30. 21.
• O poveste veche, veche : TIM
PURI NOI - 9.30—17 în conti
nuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI - 18,30; 20,30.
• Ucigașul de femei — 9; Bata
lionul negru — 10,30; 12,30; 14,30, 
Vasul fantomă - 16.30: CINEMA
TECA (sala Union).
• Romeo șl Julicta : VOLGA — 
9,45. 12,45; 16. 19.30, MTORIȚA — 
10: 13,30; 16.30; 19,30.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
LIRA - 15,30: 18
• începutul : LIRA — 20,15.
• Ultimul samurai : VIITORUL — 
15.45; 18,15; 20.15.
e Eliberarea : MUNCA - 18; 19,15.
• Cintecele mării : PACEA — 16; 
18: 20 COSMOS - 15.30; 13; 20,15.
• Los Tarantos : EXCELSIOR —
9; 11.15; 13.30, 16; 18,15; 20.30. TO
MIS - 9; 11.15; 13,30: 16: 18.15;
20.30.
• B O. Intră In acțiune : RAHO
VA - 15.30; 18: 20,15.
• Băieți buni, băieți răi : PRO 
GREȘUL — 15,30: 18. LAROMET 
- 15.30, 17,30; 19,30.
• l.okls : PROGRESUL - 20.
• Un Italian in America : BU- 
ZEȘTI - 15,30; 18; 20.15.
• Clanul sicilienilor DACIA —

PROGRAMUL I

Deschlderea emisiunii, 
siune în limba maghiară. 
Emisiune distractivă de 1 a- 
prilie.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Viața literară. 
Publicitate. 
1001 de seri.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Istorie vie. Emisiune închina

tă aniversării semicentenaru-

8,30—20,30 continuare,
REASCA — 15,30, 18; 20.30. 
CĂRA - 15,30: 18; 20,30.
• Trandafiri roșii pentru 

BUCEGI - 10; 16.
AURORA - 9; 11,15;
18; 20.15, ARTA - 9.30 11,30; 
15,45, 18; 20,15. GIULEȘTI - 
18; 20,15.

UNIREA — 15 30; 18;

FLO- 
FLA-

Ange-
1B.15;
13.30;

• i
iica :
20.30.
15.45.
13.30.
15,30:
• Șarada
20,15.
• Cinci pentru Infern : DRUMUL 
SĂRII — 14,45; 16,30; 18,30; 20.30.
• Tripla verificare : FERENTARI
- 15,30; 17,45; 20.
• Genoveva de Brabant : CRÎN- 
GAȘI - 15.30; 18; 20,15.
• Vagabondul : MOȘILOR — »;
12,30; 16 19,30.
• Omul din Sierra: VITAN —
15.30. 18; 20,15.

teatre
• Opera Română : Cavaleria rus
ticană ; Paiațe — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul National Cara-

lui partidului « 50 de ani, tn 
50 de evocări — Anul 1938. 
Flori de primăvară. Muzica 
populară.
Planeta se grăbește. Film do
cumentar de montaj. 
Teledivertisment '71.

22,45 Telejurnalul de noapte.
progra-23,00 închiderea emisiunii 

mulul I.

Concert simfonic al 
trei Radioteleviziunii. ____
Maxim Șostakoi ici (U.R.S.S.). 
Biblioteca pentru toți.
Buletin de știri.
Film artistic : „Colonia Lan- 
flerl". O producție a studiou
rilor cehoslovace. Regia șl 
scenariul Jan Schmidt.

23,00 închiderea emisiunii progra
mului II.

giale” (sala Comedia) : Camera de 
alături — " ----
vesti — 20.
• Teatrul 
gora — 20.
• Teatrul
dra“ (sala ______
reanu) Patru oameni fără nume
— 20- (sala din str. Alex. Sahia) :
Puricele ’ ------*"
Dalles) ;
• Teatrul 
o minune 
Glulești) 
bire — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) . Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Schimbul
— 20.
• Teatrul „Ion Creangă*’ : Co
moara din Insula piraților — 16.
• Teatrul „Țăndărică’* (sala din 
Calea Victoriei) Peter Pan — 17, 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea ? — 17.
• Studioul I.A.T.C. .,1. L. Cara- 
glaie” Comodille vremii — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu** Minl-jazz... cu 
maxl-haz - 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
r.ase*’ (sala Savoy) Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei) : 
La grădina „Cătăbuș1* — 19,30.
• Circul „G’obus" . Circus expres 
- 16; 19.30.

20; (sala Studio) : Tra

de comedie : Mandra-

„Lucia Sturdza Bulan 
din bd. Schitu Măgu-

în ureche — 20; (sala 
Play Strindberg — 20 
Mic ; Fata care a făcut 

— 20; (în sala Teatrului 
Zadarnice jocuri de iu-
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CONGRESUL AL XXIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CENTRAL
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL L I. BREJNEV

Tn introducerea raportului, tova-I. Brcjr.ev a arătat că cei■ oi care au trecut de la Con- al XXIII-lea al P.C.U.S. au 1 de muncă încordată a po- sovietic. Traducînd în viață .le stabilite de partid, oamenii 1 au obținut mari succese în lirecțiile principale ale con-i comuniste. Cei cinci ani au rit o perioadă de creștere și > continuă a marelui nostru leninist, de consolidare a le-i or lui cu poporul, de creștereii său conducător în întreaga societății sovietice, a spusirul.ontinuare, secretarul general al al P.C.U.S. s-a ocupat de si- ,ia internațională a Uniunii So- etice, de activitatea de politică ex- •rnă a P.C.U.S. Arătind că dezvol- 'tea internă a U.R.S.S. este strins ață de situația de pe arena mon- aiă și că P.C.U.S. a acordat o mare inportanță problemelor internaționale, L. I. Brejnev a subliniat că în centrul atenției Comitetului Central s-au aflat în mod permanent problemele întăririi coeziunii sistemului mondial socialist și dezvoltării sale, relațiile cu țările frățești ale socialismului, cu partidele lor comuniste. Lumea socialistă a dat mișcării comuniste și muncitorești o experiență ie o importanță uriașă, cu adevărat storică. Orînduirea socialistă, care s-a consolidat în statele ce formează In prezent sistemul mondial al socialismului, și-a demonstrat marea torță vitală în lupta istorică cu capitalismul. S-au deschis noi perspective pentru triumful socialismului in întreaga lume. Sistemul mondial socialist aduce o contribuție uriașă la problema vitală pentru toate popoarele — aceea a preîntîmpinării unui nou război mondial.Arătînd, în continuare, că în opera de construire a socialismului succesele depind, în mare măsură, de Îmbinarea justă a legilor generale cu particularitățile naționale în dezvoltarea socială, vorbitorul a subliniat că drumul spre socialism, trăsăturile sale principale sint determinate de legități generale, proprii dezvoltării tuturor țărilor socialiste și, de asemenea, că acțiunea legităților generale se manifestă în forme diferite, corespunzătoare condițiilor istorice concrete, particularităților naționale. Fără a te baza pe legitățile generale, fără a ține cont de specificul con- cret-istoric al fiecărei țări — este Imposibil să construiești socialismul. Fără luarea în considerare a acestor doi factori este, de asemenea, imposibil să dezvolți în mod just relațiile dintre statele socialiste, a spus vorbitorul. El a arătat că experiența dobîndită de toate țările socialiste permite o abordare mai profundă și mai realistă a aprecierii și determinării căilor de depășire a dificultăților care apar pe parcursul construcției noii societăți și al afirmării u- ' nor relații interstatale de tip nou, socialist. Comunitatea orinduirii sociale, a intereselor și țelurilor fundamentale ale popoarelor țărilor socialiste — a spus el — permite, in condițiile unei politici juste a partidelor marxist-leninisM șească cu succes >> permite progre1- dezvoltării și dial socia1'L. ’ Iu>-
ă se depă- dificultăți. t pe calea lui mon-'eși în ă sem-

ea dez- ,n toate. atul de la Var- „ arătat că forțele .elor aliate se află la ji de pregătire și sint. în ,a asigure munca pașnică a ..elor frățești.^.1 a evidențiat apoi importanța colaborării economice dintre țările socialiste, arătind că Uniunea Sovietică și țările frățești caută, prin toate mijloacele, să se ajute reciproc în dezvoltarea economiilor naționale. în ce privește relațiile U.R.S.S. cu celelalte țări membre ale C.A.E.R, raportorul a arătat că acestea dau rezultate, contribuind la dezvoltarea economiei naționale a fiecăreia dintre țările membre. Totodată, el a spus : Noi. ca și alți membri ai C.A.E.R., considerăm că posibilitățile diviziunii și repartizării socialiste a muncii nu sini folosite încă pe deplin.„în etapa dintre Congresele al XXIII-lea și al XXIV-lea, a spus mai departe L. I Brejnev, partidul nostru a manifestat o mare grijă pentru întărirea relațiilor Uniunii Sovietice cu statele socialiste. Colaborarea strînsă și multilaterală, prietenia și cordialitatea sint caracteristice relațiilor noastre cu țările participante la Tratatul de la Varșovia - Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Polonia, România și Ungaria. Cu Bulgaria, Cehoslovacia, România și Ungaria au fost încheiate noi tratate de prietenie, colaborare și asistență mutuală, documente care reprezintă un amplu sistem de obligații reciproce de tip nou, socialist1*.Exprimind satisfacție pentru faptul că in Polonia au fost învinse greutățile ivite, L. I. Brejnev a subliniat că PM.U.P. înfăptuiește măsuri Îndreptate spre întărirea legăturilor lui cu clasa muncitoare, cu toți oamenii muncii și că pozițiile socialismului in Polonia devin tot mai trainice.Vorbitorul s-a referit în continuare la relațiile de solidaritate și prietenie ale P.C.U.S. cu partidele frățești și popoarele din Republica Democrată Vietnam, Republica Cuba, Republica Populară Mongolă și R.P.D. Coreeană. Raportorul a relevat că în ultimii cinci ani au continuat să se dezvolte relațiile sovieto-iugoslave. Ne pronunțăm, a spus el, pentru colaborarea sovieto-iugoslavă. pentru dezvoltarea contactelor dintre partidele noastre.Raportorul a expus poziția P.C.U.S. în legătură cu divergentele cu Partidul Comunist Chinez și a adus critici Partidului Comunist Chinez și conducătorilor săi. în același timp, el ș-a referit la manifestările de nor

malizare în relațiile dintre cele două țări : întîlnirea șefilor de guverne ai U.R.S.S. și R. P. Chineze din septembrie 1969, tratativele ce se desfășoară la Pekin între delegațiile guvernamentale în vederea reglementării problemelor de frontieră, schimbul de ambasadori și dezvoltarea schimburilor comerciale. „Sîntem gata, a spus vorbitorul, să contribuim pe toate căile nu numai la normalizarea relațiilor, ci și la restabilirea bunei vecinătăți și prieteniei dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză și ne exprimăm convingerea că aceasta se va realiza în ultimă instanță". în ceea ce privește Albania, a spus vorbitorul, sîntem gata să restabilim cu ea relații normale, ceea ce ar fi util atît celor două țări, cît și intereselor statelor socialiste.Ocupîndu-se, în capitolul următor, de particularitățile capitalismului contemporan, raportorul a apreciat că criza generală a capitalismului continuă să se adîncească. Nici chiar țările capitaliste cele mai dezvoltate nu sint scutite de grave zguduiri e- conomice. Creșterea concomitentă a inflației și șomajului a devenit un fenomen cronic. Țăriie capitaliste dezvoltate numără astăzi aproape opt milioane de șomeri. S-au conturat clar principalele centre ale rivalității imperialiste — S.U.A., Europa occidentală (în primul rind țările „Pieței Comune") și Japonia. între ele se desfășoară tot mai ascuțit lupta de concurentă economică și politică.în continuare, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a subliniat că, în ultimii cinci ani, politica externă a imperialismului a oferit noi dovezi că natura sa agresivă, reacționară, nu s-a schimbat. în legătură cu aceasta, a adăugat vorbitorul, trebuie menționat, în primul rind. imperialismul american, care tinde să domine pretutindeni, să se amestece în treburile altor popoare, încalcă grosolan suveranitatea și drepturile lor legitime, încearcă să-și impună voința unor state și regiuni întregi ale lumii prin forță, corupție, penetrație economică. Forțe ale războiului și agresiunii există, desigur, și în alte țări imperialiste, a spus vorbitorul.în ultimii ani. în lumea capitalistă capătă amploare, la dimensiuni fără precedent, militarismul. Imperialiștii jefuiesc sistematic popoarele din zeci de țări ale Asiei, Africii, Americii Latine.Cea mai flagrantă dintre fărădelegile imperialiștilor este continuarea agresiunii S.U.A. împotriva popoarelor Vietnamului. Cambodgiei și Lao- sului. Conștiința oricărui om cinstit, cu atît mai mult conștiința de comunist, nu se va împăca niciodată cu ceea ce comit intervenționiștii americani și acoliții lor, care se dau drept reprezentanți ai „civilizației occidentale" și ai așa-numitei „lumi libere".încercările imperialismului de a întoarce roata istoriei in favoarea lui sint sortite eșecului, a spus L. I. Brejnev. Oricit de grea ar fi lupta împotriva imperialismului, ea continuă să se dezvolte frontul ei se lărgește continuu. Astăzi, ca și ieri, rolul de avangardă încercată in luptă a torțelor revoluționare il joacă mișcarea muncitorească internațională. Evenimentele din lumea capitalistă din ultimii cinci ani au confirmat pe de-a intregul importanța clasei muncitoare ca adversar principal și cel mai puternic al puterii monopolurilor, ca centru de atracție al tuturor forțelor antiimperialiste. împotriva imperialismului se desfășoară, in același timp, ofensiva tot mai mare a luptei de eliberare națională și, in primul rind, a tinerelor state independente, a țarilor de orientare antiimperialistă din Asia și Africa. Principalul constă în aceea că lupta pentru eliberarea națională a început să se transforme practic, in multe țări ale lumii, intr-o luptă împotriva rămășițelor exploatatoare, atit feudale cit și capitaliste.în ciuda tuturor complicațiilor și chiar a unor infringeri. in vaste zone ale lumii se desfășoară un proces multiform de transformări sociale. Oamenii muncii repurtează importante victorii in lupta pentru drepturile ior, pentru adevărata libertate, pentru demnitatea umană. Mari transformări au loc in viața unor țări din America Latină. Un eveniment din cele mai importante l-a constituit victoria forțelor Unității populare din Chile. Aici, pentru în- tiia oară în istoria continentului, poporul a obținut, pe cale constituțională, crearea unui guvern pe care il dorește și in care are încredere împotriva jugului monopolurilor americane- luptă guvernele din Peru și Bolivia.Raportorul a arătat că succesul în lupta împotriva imperialismului depinde, în mare măsură, de coeziunea forțelor antiimperialiste și, în pri- • mul rind, a avangardei lor — mișcarea comunistă mondială, că în ultimii cinci ani P.C.U.S. și alte partide frățești au depus numeroase eforturi pentru a întări coeziunea, unitatea rindurilor comuniștilor.în lupta împotriva imperialismului. a spus el în continuare, un rol tot mai important joacă partidele democrat-revoluționare, dintre care multe proclamă socialismul drept scopul lor programatic. Colaborarea acestor partide cu partidele comuniste corespunde pe deplin intereselor mișcării antiimperialiste. întăririi independențe; naționale, cauzei progresului social. P.C.U.S., a spus vorbitorul, este gata să dezvolte colaborarea cu social-democrații, atit in lupta pentru pace și democrație, cît și în lupta pentru socialism, fără a renunța, bineînțeles, la ideologia sa, Ia principiile sale revoluționare.L. I. Brejnev s-a referit mai departe la politica P.C.U.S. și a guvernului sovietic pentru asigurarea unor condiții de pace construcției comunismului in U.R.S.S. Noi. a spus el, am apărat in mod consecvent principiul leninist al coexistentei pașnice a statelor, indiferent de orinduirea lor socială. Astăzi, acest principiu a devenit o tortă reală a evoluției internaționale.Referindu-se la războiul agresiv dezlănțuit de cercurile conducătoare din S U.A. în Asia de sud-est, L. I. Brejnev a spus că hotărîrea poporului vietnamez de a fi stăpîn în propria 

sa țară nu poate fi înfrîntă nici prin intervenția militară directă, nici prin sabotarea convorbirilor, nici prin folosirea tot mai largă a mercenarilot. După ce a condamnat așa-numita „vietnamizare" a războiului, extinderea agresiunii asupra Cambodgiei și Laosului, el a declarat : Uniunea Sovietică cere cu hotărîre încetarea agresiunii imperialiste împotriva popoarelor Vietnamului, Cambodgiei și Laosului. U.R.S.S. a fost, este și va fi un militant activ pentru cauza justă a eroicelor popoare din Indochina, a spus L. I. Brejnev.Criza din Orientul Mijlociu, a spus apoi vorbitorul, este una dintre cele mai încordate în evoluția relațiilor internaționale din ultimii ani. Arătind că Uniunea Sovietică a ajutat la refacerea potențialului de apărare al statelor arabe, în primul rind alR. A.U. și Siriei, raportorul a subliniat că Republica Arabă Unită a manifestat recent inițiative importante pentru soluționarea conflictului. Respingerea de către guvernul Israelului a acestor inițiative și pretențiile saie asupra teritoriilor arabe ocupate arată cit se poate de clar cine barează calea păcii in Orientul Apropiat. Uniunea Sovietică, a declarat el, va sprijini ferm și pe viitor țările arabe. Ea este gata să participe împreună cu celelalte state membre permanente ale Consiliului de Securitate la crearea unor garanții internaționale pentru reglementarea politică în Orientul Apropiat.Vorbitorul a arătat apoi că una dintre preocupările cele mai importante ale politicii externe sovietice a fost Europa. în context, el a evidențiat îmbunătățirea relațiilor sovieto-fran- ceze și progresul substanțial intervenit în relațiile U.R.S.S. cu R.F.G. El a declarat că Uniunea Sovietică este gata să-și ducă la îndeplinire obligațiile asumate prin tratatul sovieto- vest-german.La îmbunătățirea situației în Europa. in ansamblu, ar putea contribui convocarea conferinței general- europene, a spus vorbitorul. în prezent, pentru aceasta se pronunță majoritatea statelor europene. Pregătirea ei trece în planul politicii practice. Dar încercările de a impiedica destinderea în Europa nu contenesc. Toate statele acestui continent urmează să depună incă eforturi mari pentru convocarea conferinței gene- ral-europene.Exprimind punctul de vedere al Uniunii Sovietice asupra problemelor legate de Berlinul occidental, L. I. Brejnev a spus : Dacă S.U.A.. Franța și Anglia vor porni, ca și noi, de ia r.-spectarea acordurilor aliaților care stabilesc statutul special al Berlinului occidental, de la respectarea drepturilor suverane ale R.D.G. ca stat socialist independent, tratativele care se desfășoară in prezent pot să se încheie cu succes, in avantajul tuturor părților interesate, inclusiv al populației vcst-berlineze.O sarcină actuală o constituie, de asemenea, stabilirea de relații egale în drepturi între R.D.G. și R.F.G., bazate pe normele general acceptate ale dreptului internațional, precum și admiterea ambelor state în O.N.U. O mare importanță trebuie să aibă și satisfacerea cerinței juste a R.S. Cehoslovace privind recunoașterea tratatului de la Miinchen ca nul și neavenit de la bun început.Abordînd in continuare problema dezarmării, vorbitorul a arătat că in perioada la care se referă raportul a fost pregătit și a intrat în vigoare tratatul privind neproliferarea armei nucleare, au fost încheiate acorduri care interzic amplasarea armei nucleare in Cosmos, precum și pe fundul mărilor și oceanelor. Dar ceea ce s-a realizat, a menționat L. I. Brejnev, nu sint decît pași inițiali. Țelul nostru, a adăugat el, este de a obține o asemenea situație in care energia nucleară să slujească exclusiv activităților pașnice. Ducem tratative cu S.U.A. în vederea limitării înarmărilor strategice, a spus el. Rezultatul lor favorabil ar permite să se evite o nouă rundă în cursa înarmărilor cu rachete, să se elibereze fonduri considerabile pentru a fi folosite in scopuri constructive. Noi năzuim ca tratativele să aducă rezultate pozitive.Relațiile U.R.S.S. cu țările lumii capitaliste, a spus mai departe secretarul general al C.C. al P.C.U.S., au fost destul de active și variate în ultimii ani. Cu unele din ele s-a extins colaborarea în problemele generale ale politicii internaționale, au intrat în practica curentă consultările politice, care contribuie Ia o mai bună înțelegere reciprocă. O amploare remarcabilă au căpătat legăturile economice și tehnico-științifice care, în unele cazuri, au fost stabilite pe termen lung. Colaborăm — firește, în condiții reciproc avantajoase — cu Italia, de pildă, în construirea U- zinei de automobile de pe Volga, cu Austria și cu alte țări în dezvoltarea industriei gazelor, inclusiv în construirea unor conducte de gaze din Uniunea Sovietică în Europa occidentală. Nu demult s-a realizat o înțelegere privind participarea U.R.S.S. la crearea unui complex metalurgic în Franța. Firme japoneze vor colabora la construcția unui port nou in Extremul Orient. în stadiu de discuție se află și alte mari proiecte, față de care partenerii noștri de afaceri manifestă un viu interes.în ce privește relațiile Uniunii Sovietice cu Statele Unite ale Americii, L. I. Brejnev a spus că nu pot fi trecute cu vederea acțiunile agresive ale S.U.A. în diferite regiuni ale lumii, precum și faptul că in ultimul timp administrația americană și-a înăsprit poziția într-o serie de probleme internaționale, inclusiv în probleme care afectează interesele Uniunii Sovietice. Pornim de la ideea. a spus el. că îmbunătățirea relațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. este posibilă. Linia noastră principială față de țările capitaliste, inclusiv față deS. U.A., constă in a înfăptui consecvent, și deplin principiile coexistenței pașnice, a dezvolta relații reciproc

—Text prescurtat—

avantajoase, iar cu statele care sint dispuse să accepte aceasta — să colaborăm pe tărimul consolidării păcii, imprimînd un caracter cîț se poate de stabil relațiilor reciproce.In încheierea capitolului privind problemele internaționale, L. I. Brejnev a subliniat că, în situația actuală, P.C.U.S. vede sarcinile concrete fundamentale ale luptei pentru cauza păcii și prieteniei între popoare in următoarele :— să se lichideze focarele de război din Asia de sud-est și din Orientul Apropiat și să se contribuie la reglementarea politică a problemelor din aceste zone, pe baza respectării, drepturilor legitime ale statelor și popoarelor supuse agresiunii •— să se dea o ripostă imediată și fermă oricăror acte de agresiune și samavolnicie internațională în acest scop, trebuie folosite în deplină măsură și posibilitățile O.N.U. ;— renunțarea la folosirea forței și la amenințarea cu folosirea ei în rezolvarea problemelor litigioase trebuie să devină legea vieții internaționale. în ceea ce-o privește. Uniunea Sovietică propune țărilor care împărtășesc această concepție să încheie tratate corespunzătoare bilaterale sau regionale ;— să se pornească de la recunoașterea definitivă a modificărilor teritoriale care au avut loc în Europa, ca urmare a celui de-al doilea război mondial ; să se înfăptuiască o cotitură radicală spre destindere și pace pe acest continent ; să se asigure convocarea și succesul conferinței ge- neral-europene :— să se facă totul pentru asigurarea securității colective in Europa. Uniunea Sovietică reafirmă hotărî- rea, exprimată de comun acord de către țările participante la Tratatul defensiv de la Varșovia, de a se a- nula concomitent acest tratat și N ATO.;— să se încheie tratate care să interzică arma nucleară, chimică și bacteriologică să se obțină ca pretutindeni să înceteze toate experiențele cu arma nucleară, inclusiv cele subterane ; să se contribuie la crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii.Ne pronunțăm, s spus raportorul, pentru dezarmarea nucleară a tuturor statelor care posedă arma nucleară, pentru convorarea, în acest scop, a unei conferințe a celor cinci puteri nucleare — Anglia, R.P. Chineză, Franța, S.U.A. și U.R.S.S.Arătînd că U R.S.S. se pronunță pen- t’-u convocarea unei conferințe mondiale în vederea examinării problemelor dezarmării în întreaga lor amploare L. I. Brejnev a adăugat că U.R.S.S. se declară pentru lichidarea bazelor militare străine, reducerea forțelor armate și a armamentelor in regiunile în care concentrarea de forțe militare este deosebit de periculoasă, înainte de toate în Eurcoa centrală. Uniunea Sovietică este dispusă să se înțeleagă asupra reducerii cheltuielilor militare. în primul rind ale statelor mari. Ea este dispusă să adîncească relațiile de colaborare reciproc avantajoase în toate domeniile cu statele care. Ia rîndul lor. năzuiesc spre aceasta.Capitolul următor al raportului este consacrat principalelor probleme ale politicii economice a P.C.U.S. în etapa actuală. încheind cu succes cel de-al VIII-lea cincinal, a spus vorbitorul, poporul sovietic a făcut un nou mare pas înainte în crearea bazei tehnico-materiale a comunismului. în întărirea puterii țării și în ridicarea bunăstării poporului. în domeniul economic, rezultatul principal al cincinalului 1966—1970 constă în faptul că au crescut considerabil proporțiile, s-a accelerat dezvoltarea și s-au îmbunătățit indicii calitativi ai economiei naționale. Directivele Congresului al XXIII-lea cu privire la principalii indicatori economici au fost îndeplinite cu succes. Era prevăzută creșterea venitului național cu 38—40 la sută : creșterea reală a reprezentat 41 la sută. Era prevăzută o creștere a producției industriale cu 47—50 la sută și s-a realizat efectiv o creștere de 50 la sută. Au fost depășite sarcinile directivelor la principalii indicatori privind creșterea bunăstării oamenilor muncii. în ansamblu. cel de-al VIII-lea cincinal a dat rezultate mult superioare față de cel precedent. Numai în 1970 s-a realizat o producție industrială a- proximativ dublă față de cea realizată în toate cincinalele antebelice luate laolaltă.Succese considerabile s-au obținut și în agricultură. în virtutea unui șir de cauze, această ramură a fost și rămine încă sectorul cel mal complex și mai dificil al economiei noastre. Tocmai de aceea produce satisfacție faptul că munca partidului. eforturile oamenilor muncii de la sate și ale lucrătorilor din ramurile corespunzătoare ale industriei au fost încununate de mari realizări. Producția medie anuală a agriculturii a crescut cu 21 la sută față de 12 la sută în cincinalul precedent, în 1970 s-au recoltat peste 186 milioane tone cereale. 6,99 milioane tone bumbac brut. Asemenea recolte globale nu am avut niciodată pină acum.S-a îmbunătățit amplasarea forțelor de producție ale tării. A făcut pași înainte economia națională a tuturor republicilor, a sporit contribuția fiecăreia din ele la soluționarea sarcinilor generale de stat.Veniturile reale pe cap de locuitor au crescut in decurs de cinci ani cu 33 la sută față de 30 la sută cît prevedeau directivele Congresului al XXIII-lea și cu 19 la sută fată de cincinalele anterioare. în anii 1966— 1970, creșterea vinzărij mărfurilor în comerțul cu amănuntul a fost de 48 la sută. Pentru construirea de locuințe s-au cheltuit in actualul cincinal aproape 60 miliarde ruble. S-a dezvoltat cu succes sistemul învățămîn- tului public și ocrotirii sănătății.Făcînd bilanțul cincinalului și apreciind succesele, partidul, se spune In 

raport, vede In același timp clar deficiențele activității economice, problemele nerezolvate. Sarcinile privind producerea unor tipuri importante de produse nu au fost îndeplinite în întregime. A avut loc, de asemenea, o rămînere în urmă în ce privește sporirea capacității de producție în domeniul chimiei, construcției de mașini-unelte. în industria ușoară și în alte cîteva ramuri. Multe ministere nu au îndeplinit planul de introducere a tehnicii noi și sarcinile de sporire a productivității muncii. Nu au fost îndeplinite complet planurile de aprovizionare a agriculturii cu energie electrică și mașini. Creșterea producției unor produse alimentare, îndeosebi de carne, precum și a mărfurilor de larg consum, deși a fost considerabilă. rămine totuși în urmă față de necesități, ceea ce duce adesea la lipsuri în comerț însă deficiențele și problemele nerezolvate nu afectează principalul — rezultatele pozitive ale cincinalului.Succesele poporului sovietic în construcția economică au o mare însemnătate politică. Ele au dus la consolidarea continuă a orinduirii socialiste în țara noastră, la o coeziune și mai strînsă a poporului sovietic în jurul partidului comunist. Aceste succese constituie o mare contribuție la cauza comună a întăririi economice a statelor socialiste, a consolidării pozițiilor sistemului mondial al socialismului în întrecerea economică cu capitalismul.Se poate raporta Congresului — se spune mai departe în document — că în cei cinci ani care au trecut s-a efectuat o activitate vastă pentru perfecționarea conducerii economiei.Referindu-se în continuare la problemele fundamentale ale politicii economice a partidului în perioada următoare, raportul apreciază că cea mai importantă din ele o constituie proporțiile absolut noi. A fost creată o uriașă putere economică, a cărei bază este industria multilaterală și marea agricultură socialistă, știința înaintată, cadrele calificate de muncitori. specialiști și conducători economici. Totodată, in condițiile actuale. paralel cu posibilitățile economice cresc rapid și exigențele pe care societatea le formulează față de economie. Arătînd că în aceste condiții trebuie rezolvată o sferă mai largă de sarcini, raportul subliniază : asi- gttrind rezerve pentru creșterea viitoare a economiei noastre, înfăptuind reinzestrarea tehnică a producției, investind fonduti uriașe în știință și învățămînt trebuie totodată să concentrăm tot mai multe forte și mijloace pentru îndeplinirea sarcinilor legate de creșterea bunăstării oamenilor sovietici. Progresînd în anumite sectoare, fie ele chiar foarte importante, noi nu mai putem tolera o îndelungată rămînere în urmă în altele.Particularitățile importante ale actualei etape a dezvoltării economiei țării sint determinate, de asemenea, de revoluția tehnică și științifică accelerată. Amploarea uriașă a economiei naționale, posibilitățile economice crescînde și necesitățile sociale dictează cerința de a ridica serios nivelul întregii activități economice, a spori substanțial eficiența economiei, a transforma întreaga economie uriașă a U.R.S.S. într-.un mecanism bine pus la punct, care să funcționeze și mai bine. în raport se subliniază că cel de-al IX-lea cincinal trebuie să devină o etapă importantă in înaintarea continuă a societății sovietice pe calea spre comunism, în construirea bazei sale tehnico-materiale și întărirea puterii economice și de apărare a țării. Sarcina principală a cincinalului constă în asigurarea avîntului considerabil al nivelului material și cultural al poporului pe baza ritmului rapid de dezvoltare a producției socialiste, de sporire a eficienței sale, pe baza progresului tehnico-științific și accelerării creșterii productivității muncii.Formulînd ca sarcină principală a celui de-al IX-lea cincinal creșterea substanțială a bunăstării oamenilor muncii, Comitetul Central, se spune mai departe în raport, are în vedere că acest curs va determina activitatea noastră nu numai in următorii cinci ani, ci și orientarea generală a dezvoltării economice intr-o perspectivă Îndelungată Preconizînd acest curs, partidul pornește, înainte de toate, de la ideea că satisfacerea cea mai deplină a necesităților materiale și culturale ale oamenilor constituie țelul suprem al producției sociale în socialism.Din primele zile ale puterii sovietice. partidul și statul nostru au făcut tot ceea ce au putut în această direcție. Timp îndelungat, însă, datorită unor cauze istorice cunoscute, posibilitățile noastre au fost limitate. Acum ele au crescut serios și aceasta dă partidului temei să pună problema orientării într-o și mai mare măsură a construcției economice spre îmbunătățirea vieții poporului. Traducerea în viață a liniei creșterii considerabile a bunăstării poporului va cere timp, eforturi serioase, mijloace și resurse uriașe.Pentru ridicarea bunăstării poporului, raportul prevede creșterea continuă a veniturilor bănești ale oamenilor muncii. Prin majorarea salariilor se prevede să se asigure trei pătrimi din întreaga creștere a veniturilor reale ale populației. în anii cincinalului, salariul minimal al muncitorilor și funcționarilor va fi majorat la 70 ruble lunar. Vor fi majorate salariile categoriilor de muncitori cu salarii medii ocupați in industrie, transport și în alte ramuri ale producției materiale. Se majorează salariile tarifare ale mecanizatorilor din agricultură. Se prevede majorarea salariilor cadrelor didactice, medicilor și personalului medical, precum și lucrătorilor din- tr-o serie de alte specialități. A- ceste măsuri vor fi aplicate treptat. 

pe zonele țârii și pe ramurile economice. Ele vor afecta în total interesele a aproape 90 milioane muncitori și funcționari. Ca urmare, salariul mediu lunar al muncitorilor și funcționarilor va crește în cincinal la 146—149 ruble, iar retribuția colhoznicilor — la 98 ruble. Se preconizează, de asemenea, lărgirea avantajelor în ceea ce privește impozitele pentru unele categorii de oameni ai muncii ; vor crește în mod serios fondurile sociale de consum. Din fondurile sociale vor fi înfăptuite și o serie de alte măsuri importante. inclusiv îmbunătățirea condițiilor de trai ale familiilor cu mulți copii și cu posibilități materiale reduse ale femeilor care lucrează în producție, ale pensionarilor, elevilor și studenților.O deosebită însemnătate capătă astăzi, subliniază raportul, sarcina asigurării cererii crescinde a populației de a achiziționa mărfuri alimentare și industriale, precum și a serviciilor. Producția de mărfuri de larg consum trebuie să crească într-un ritm mai rapid decît veniturile bănești ale oamenilor sovietici. Soluționarea acestei sarcini va fi asigurată prin dezvoltarea accelerată a tuturor ramurilor economiei naționale care produc aceste mărfuri. Aceasta, se înțelege, nu anulează linia noastră generală îndreptată spre dezvoltarea accelerată a producției mijloacelor de producție. Ritmul înalt de dezvoltare a industriei grele își menține în întregime însemnătatea sa și in condițiile actuale.Amintind că plenara din iulie 1970 a C.C. al P.C.U.S. a elaborat un program larg, complex de dezvoltare a agriculturii, raportul precizează că problemele agriculturii sint de așa natură incit într-un an-doi și chiar cinci ani ele nu vor putea să fie rezolvate în întregime ; pentru aceasta este nevoie de un termen mult mai mare, de alocații uriașe, de mari eforturi nu numai din partea muncitorilor din agricultură, ci și din partea întregii industrii. Pe linia statului și a colhozurilor, în cursul cincinalului vor fi investite în agricultură 129 miliarde ruble, adică tot atît cît în cele două cincinale anterioare luate la un loc. Agricultura va primi, față de cincinalul precedent, mult mai multe tractoare, combine, mașini și alte mijloace tehnice agricole, îngrășăminte minerale și alte mijloace chimice, utilaje pentru fermele zootehnice și avicole. energie electrică și materiale de construcții. Toate acestea reprezintă o contribuție reală și foarte importantă la producția agricolă, la creșterea eficacității ei. In același timp, trebuie să folosim toate posibilitățile de care dispune astăzi a- gricultura. Din păcate, în acest domeniu mai avem destule lipsuri și deficiente.Relevînd că rezolvarea problemelor curente ale cincinalului este strins legată de principalele direcții de perspectivă ale dezvoltării agriculturii, L. I. Brejnev a arătat că în acest scop sint necesare continua dotare tehnică a agriculturii, mecanizarea și chimizarea ei, efectuarea unor ample lucrări de ameliorare a solului. Dezvoltarea rapidă a agriculturii duce la extinderea tot mai largă a uniunilor de producție inter- colhoznice și de stat-colhoznice, la crearea de complexe agro-industriale. în cadrul lor, tehnica, investițiile capitale și resursele de muncă sint folosite mai eficient, metodele industriale sint aplicate pe scară mai largă. P.C.U.S. va sprijini aceste forme de organizare a producției la sate.In noul cincinal — se arată mai departe în raport — există posibilități pentru îmbunătățirea serioasă a aprovizionării populației cu mărfuri de consum. Se prevede sporirea considerabilă a producției de țesături, de îmbrăcăminte. încălțăminte, tricotaje. La asemenea mărfuri de folosință îndelungată ca televizoare, frigidere, aparate de radio, mașini de spălat există posibilitatea reală de 
a ne apropia de satisfacerea deplină a nevoilor populației. Va crește cu mult vînzarea de autoturisme, producția lor va spori în 1975 de aproape patru ori în comparație cu anul 1970. Acordind o mare însemnătate satisfacerii cererii populației de mărfuri de consum. Comitetul Central consideră necesar să elaboreze în perioada următoare un vast program de sporire a producției lor în toate ramurile industriei. înfăptuirea acestui program va constitui o mare contribuție la ridicarea bunăstării poporului sovietic.Raportorul a subliniat că se cere îmbunătățită în mod serios activitatea tuturor ramurilor din sfera serviciilor. de alimentație publică, de confecționare a îmbrăcămintei, de tot felul de reparații, de organizare a odihnei oamenilor muncii. Acestea nu sînt ramuri chemate să-și îndeplinească planul pur și simplu, ci servicii care au de-a face în mod nemijlocit cu oamenii, cu întreaga diversitate a gusturilor lor, cu dispoziția oamenilor, Este de aceea evident că nu se poate limita activitatea acestor sectoare numai la procente de îndeplinire a planului și de realizare de venituri.Menționind că cei cinci ani care au trecut au fost o perioadă de dezvoltare rapidă a științei și tehnicii sovietice, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a relevat că accelerarea decisivă a progresului tehnico-știin- țific rămîne una din principalele sarcini de viitor. într-o epocă în care rolul științei ca forță nemijlocită de producție se manifestă intr-o măsură tot mai mare, elementul esențial nu îl mai constituie realizările ei diferite. oricit de strălucite ar fi acestea, ci înaltul nivel tehnico-științific al întregii producții. Aceasta ridică sarcini de și mai mare răspundere în fața științei sovietice, necesită o sporire a eficientei ei, desfășurarea în continuare a cercetărilor fundamentale. concentrarea forțelor și a atenției oamenilor de știință asupra di

recțiilor celor mal importante și <*e perspectivă ale progresului tehnico- științific.Menționind că activitatea în domeniul transporturilor nu satisface actualele cerințe crescute ale economiei, vorbitorul a arătat că în cel de-al IX-lea cincinal se iau măsuri pentru a îndrepta situația. Se prevede construcția unor noi magistrale de cale ferată și sporirea capacității de trafic a magistralelor de cale ferată existente, a liniilor de gară, construcția unor noi autostrăzi și conducte, dezvoltarea continuă a flotei maritime și fluviale. A început construcția pe Kama a unei mari uzine auto pentru producția a 150 000 autocamioane pe an cu o mare capacitate de încărcare ; se va construi o uzină de automobile ; a fost pusă temelia unei noi mari uzine pentru construcția de vagoane la Abakan. Ținind seama de dimensiunile țării, o însemnătate tot mai mare capătă dezvoltarea continuă a transportului aerian. Vor fi date în exploatare avioane de tipuri noi. cu înalt nivel de economicitate și confort.O rezervă importantă pentru creșterea eficienței economiei naționale o constituie perfecționarea sistemului relațiilor economice externe, se arată mai departe în raport. Atît factorii politici legați de întărirea comunității socialiste și de consolidarea bazei economice a coexistenței pașnice a statelor, cit și factorii care decurg din necesitățile economiei noastre naționale conferă importanță lărgirii producției de mărfuri destinate exportului în toate ramurile industriale. Aceasta va contribui la crește- ț rea importului de mărfuri necesare. Nu există îndoială că lărgirea schimbului internațional va influența favorabil activitatea întregii industrii sovietice.Comitetul Central, a arătat vorbitorul, consideră necesar să sublinieze că pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor noului cincinal este important ca în abordarea problemelor economice cadrele să facă o cotitură și să-și schimbe unele concepții obișnuite. Din punct de vedere istoric, în virtutea condițiilor în care ne-am aflat, lucrurile s-au stabilit în așa fel îneît pe primul loc s-au pus întotdeauna sarcinile cantitative. Desigur, latura cantitativă rămîne pentru noi importantă și astăzi. Ea însă trebuie să fie completată mai consecvent cu indici care să se refere la calitatea producției și la latura economică * activității întreprinderilor.Apreciind că planificarea este veriga centrală, esența conducerii economiei naționale în condițiile socialismului, ' raportul- subliniază că o sarcină de primă importanță devine creșterea continuă a nivelului ei științific, perfecționarea metodei de planificare. Este necesar să fie folosite larg metoda de modelare eco- nomicn-matematică, de analiză-sis- tem etc., să se creeze mai repede sisteme automatizate de conducere pe ramuri, avînd în vedere că, în perspectivă, urmează să fie creat un sistem de stat de culegere și prelucrare a informației.Viața, dezvoltarea forțelor de producție au ridicat, de asemenea, problemele perfecționării structurii conducerii economiei și precizării funcțiilor diferitelor organe. In legătură cu aceasta, raportul se ocupă de necesitatea creșterii rolului și îmbunătățirii activității Comitetului de Stat al Planificării și a altor organe de stat. Devine o necesitate intensificarea concentrării producției. Experiența acumulată demonstrează că numai marile uniuni sînt capabile să concentreze un număr suficient de specialiști calificați, să asigure progresul tehnic rapid, să folosească mai bine și mai complet toate resursele. Cursul spre crearea uniunilor și combinatelor trebuie realizat cu mai multă hotărîre ; în perspectivă ele trebuie să devină principalele verigi de gestiune proprie ale producției sociale.In activitatea de perfecționare a conducerii economiei naționale, P.C.U.S. se bizuie în mod ferm pe linia de îmbinare justă a sarcinilor trasate prin directive pentru organele centrale cu folosirea pîrghiilor economice de influențare a producției. Aceste pîrghii — gestiunea proprie, prețurile, beneficiul, creditul, formele de stimulare materială Ș.a.m.d. — sint menite să creeze condiții economice care să contribuie la succesul activității colectivelor de producție, a milioanelor de oameni ai muncii, să asigure o apreciere întemeiată a rezultatelor muncii lor. Necesitatea determinării exacte a măsurii muncii și a măsurii consumului cere folosirea cu pricepere a tuturor acestor pîrghii, perfecționarea relațiilor marfă-bani. Experiența a- nilor trecuți permite să se afirme că, începind realizarea reformei economice, partidul a apreciat just situația, a adoptat o linie justă în domeniul perfecționării conducerii economiei naționa’e. Cu toate acestea, nici pe departe nu au putut fi soluționate toate problemele. O problemă foarte actuală continuă sa fie introducerea principiilor gestiunii proprii atit în întreprinderile industriale, în colhozuri și sovhozuri, cit și în verigile economice superioare.Una din sarcinile centrale ale partidului — se subliniază în raport — este de a atrage în măsură tot mal mare masele de oameni ai muncii la conducerea producției. In perioada analizată s-a înregistrat o activizare evidentă a consfătuirilor de producție, a adunărilor muncitorești, a adunărilor generale ale colhoznicilor. Este necesar să se manifeste preocupare pentru sporirea în continuare a activității acestora, să se supună dezbaterilor lor cele mai importante probleme ale vieții din întreprinderi. Este necesar să se dezvolte o practică în cadrul căreia conducătorii uniunilor și ai întreprinderilor, precum și cadrele de conducere din ministere să raporteze cu regularitate despre activitatea lor, nemijlocit. în fața muncitorilor.In capitolul consacrat dezvoltării 
(Continuare in pag. a Vl-a)
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ȘEDINȚA DE MIERCURI
MOSCOVA 31 — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : Lucrările Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S. au continuat miercuri în marea Sală a Congreselor din Kremlin, sub președinția lui M. A. Suslov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. G. F. Sizov, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S., a prezentat raportul comisiei.Primul vorbitor în cadrul dezbaterilor pe marginea rapoartelor de activitate al C.C. al P C U.S. și Comisiei Centrale de Revizie a fost V. V. Grișin, prim-secretar al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S. Evidențiind eforturile depuse de cei 900 000 de comuniști și de toți oamenii muncii din capitala sovietică pentru îndeplinirea celui de-al optulea plan cincinal, el a spus că acc,s- ta, cit și angajamentele luate în cinstea congresului au fost îndeplinite înainte de termen. Vorbitorul s-a referit apoi la aspecte ale economiei și perfecționarea activității ideologice a organizațiilor de partid din Moscova.P. E. Șelest, prim-secretar al C.C. ăl P.C. din Ucraina, a făcut o amplă expunere privind dezvoltarea acestei

republici unionale, insistînd asupra necesității creșterii rolului științei în economie, asupra modernizării și automatizării conducerii producției. El a spus că, în perioada celui de-al optulea plan cincinal, volumul global al producției a sporit cu 49,7 la sută.A luat apoi cuvîntul D. A. Kunaev, prim-secretar al C.C. al P.C. din Kazahstan, care s-a referit pe larg la importantele transformări petrecute în viața economică și socială a republicii. El a făcut, totodată, unele propuneri privind îmbunătățirea activității de conducere și planificare a producției, valorificarea mai bună a resurselor de materii prime, a criticat unele lipsuri din agricultura republicii și din domeniul aprovizionării tehnico-mate- riale. Producția elaborată peste plan de oamenii muncii din regiunea Leningrad. în anii recentului cincinal, se ridică la un miliard de ruble, a spus în cuvîntarea sa G V. Romanov. prim-secretar al Comitetului regional Leningrad al P.C.U.S. Sporul de producție obtinut a fost realizat în proporție de 90 la sută pe seama creșterii productivității muncii. Totodată, el a reliefat avantajele creării unor puternice complexe

de cercetare și producție. P. M. Ma- șerov, prim-secretar ai C.C. al P.C. din Bielorusia. a subliniat în cuvîntul său succesele repurtate de oamenii muncii din republică în dezvoltarea economiei. El a propus urgentarea creării de uniuni de producție, care să îmbine direct cercetarea științifică cu producția. Primul secretar al C.C. al P C. din Gruzia, V. P. Mjavanadze, a relevat dezvoltarea industriei gruzine în anii cincinalului. Drecum și succesele repurtate în domeniul producției agricole. al creșterii nivelului de -trai al populației.Au mai luat cuvintul S. R. Rași- dov. prim-secretar al C.C. al P.C. din Uzbekistan, G. S. Zolotuhin, prim- secretar a! Comitetului P.C.U.S. al ținutului Krasnodar, precum și țe- sătoarea L. Smirnova din orașul Pri- voljsk. regiunea Ivanovo.Congresul a fost salutat de Le Duan, prim-secretar al C.C al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam. Walter Ulbricht. prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. Edward Gierek. prim-secretar al C.C. al P M.U.P.. si Georges Marchais, secretar generaladjunct al P.C. Francez.Lucrările congresului continuă.

GENEVA 31 (Agerpres). — în ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare de la Geneva a fost prezentat un „proiect de convenție cu privire la interzicerea perfecționării, fabricării și stocării armelor bacteriologice (biologice) și a toxinelor și distrugerea lor", la care sînt coautoare Bulgaria, Bielorusia, Cehoslovacia, Mongolia, Polonia. România, Ucraina, Ungaria și U.R.S.S. Textul proiectului a fost introdus în comitet de șeful delegației sovietice, care a rostit o intervenție pe a- ceastă temă.Subliniind hotărîrta stateloi-părți de a acționa în scopul obținerii unor progrese efective pe calea dezarmării generale și complete și, înainte de toate, în scopul prohibirii și lichidării armelor nucleare, chimice, bacteriologice (biologice) și a tuturor celorlalte mijloace de distrugere în masă, proiectul convenției prevede, ca prim pas, interzicerea perfecțio

nării, producerii și stocării armelor bacteriologice, biologice și a toxinelor și distrugerea lor în același timp, proiectul consacră angajamentul statelor-părți de a purta cu bună credință negocieri in vederea adoptării unor măsuri efective de interzicere și lichidare a armelor chimice.Subliniind cerința trecerii la măsuri concrete pe calea dezarmării și în vederea convocării conferinței pentru securitate și cooperare europeană, delegatul iugoslav a declarat 1 Noi avem în vedere elaborarea unor norme de conduită în relațiile europene care să constituie o aplicare a principiilor Cartei O.N.U. și ale relațiilor prietenești și de cooperare între state, pe baza deplinului respect al independenței și integrității teritoriale a statelor, a datoriei de a renunța la folosirea forței și la amenințarea cu folosirea ei. a neamestecului în treburile interne ale altor țări.

Președintele himetfae 5 
despre principalele 

direcții ale politicii 
algerieneALGER 31.— Corespondentul A- gerpres, C. Benga, transmite : Intr-o cuvîntare, rostită la deschiderea lucrărilor celei de-a cincea Conferințe naționale a adunărilor populare comunale din Algeria, președintele Houari Boumediene s-a referit, printre altele, la principalele direcții ale politicii interne și externe a Algeriei „Am hotărit — a spus Boumediene — să construim o țară și o vom face. Bogățiile noastre naturale trebuie să fio exploatate la noi si de pe urma lor să profite națiunea algeriană". Unul din obiectivele pe care ni le-am propus — a continuat președintele — este crearea unei economii naționale, căreia să-i garantăm deplina independență. Hotărîrile din 24 februarie a.c., privind naționalizarea parțială a societăților petroliere străine, se înscriu pe linia politicii generale. „Problemele care privesc suveranitatea națională nu vor fi obiect de discuție cu nici un stat. Problemele suveranității noastre naționale sînt de resortul exclusiv al poporului alge- rian și al conducerii sale".

CU PRILEJUL ANIVERSARII 
A DOUA DECENII DE LA 
CREAREA ASOCIAȚIEI DE 

PRIETENIE FINLANDA- 
ROMANIA

ADUNARE FES1"''
HELSINKI 31 (Agerpres 

Helsinki a avut loc o aduna-, 
consacrată celei de-a XX-c 
sări a Asociației de priete, 
landa — România. Luînd cu- 
acest prilej, ministrul fin 
culturii, Meeri Kalavainen, 
dezvoltarea continuă a relaț, 
tre Finlanda și România. Ei 
dat pozitiv activitatea Aso 
prietenie Finlanda — Romi 
sacrală unei mai bune cunoi. 
ciproce, întăririi prieteniei di 
două popoare. A vorbit, de 
nea, Octav Livezeanu, vicepr^ 
al I.R.R.C.S.

în încheierea festivității, amt 
dorul României la Helsinki, M- 
Bălănescu, a inmînat. din parts 
siliului de Stat al Republicii i 
liste România. Ordinul „Meritul 
tural“ unor membri ai conducer, 
sociației pentru contribuția lor la a a. 
voltarea legăturilor de prietenie di 
tre Finlanda și România.

RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL COMITETULUI CENTRAL
(Urmare din pag. a V-a)social-politice a societății sovietice se evidențiază că clasă muncitoare a fost și rămine principala forță de producție a societății sovietice. Caracterul său revoluționar, disciplinat, organizat și colectivismul său determină situația sa conducătoare in sistemul relațiilor Sociale socialiste. Rolul conducător al clasei muncitoare, ca edificator al comunismului, se întărește pe măsură ce cresc cultura sa generală, nivelul său de pregătire, activitatea sa politică.Creșterea forțelor de producție în agricultură, transformarea treptată a activității agricole într-o varietate a muncii industriale, ridicarea nivelului cultural al satului și transformarea vieții la sate, toate acestea duc la schimbarea aspectului social și a psihologiei țărănimii. Apar la țăran tot mai multe trăsături comune cu muncitorul.Intelectualitatea sovietică își vede vocația în a-și consacra energia creatoare cauzei construirii societății comuniste. Rîndurile intelectualității continuă să crească rapid. P.C.U.S. a acordat și va acorda multă atenție problemelor, grijilor, Intereselor tineretului. In următorul cincinal se prevăd o serie de noi pași în direcția îmbunătățirii condițiilor de muncă ale femeilor. în ultimii ani, cetățenii ieșiți la pensie au obținut posibilități mai largi de a munci. Vom acționa just dacă vom lua măsuri pentru folosirea mai activă a experienței, energiei veteranilor noștri în activitatea obștească și de muncă.Ocupîndu-se, în continuare, de înfăptuirea practică de către P.C.U.S. a politicii naționale, L. I. Brejnev a relevat că, în ultimii ani, sub conducerea partidului, s-au făcut noi pași pe calea dezvoltării multilaterale a fiecăreia dintre republicile sovietice frățești, pe calea apropierii continue, treptate a națiunilor și popoarelor U.R.S.S.Arătînd că P.C.U.S. a desfășurat o activitate însemnată pentru perfecționarea întregii organizări politice a societății sovietice, vorbitorul a subliniat că principala direcție a acestei activități a fost și rămine — în conformitate cu sarcinile construcției comuniste — dezvoltarea pe mai departe a democrației socialiste. Au fost extinse drepturile sovietelor raionale, orășenești, comunale și sătești. Rezolvarea cu succes a sarcinilor presupune o activitate precisă, bine pusă la punct a aparatului de stat. Priceperea în conducere include. în mod organic, și o atitudine atentă față de nevoile șl preocupările oamenilor muncii, o examinare operativă a cererilor și sesizărilor lor. în sistemul democrației socialiste sovietice un rol de seamă îl ocupă organele controlului popular.Subliniind că sindicatele constituie una dintre principalele verigi în sistemul democrației socialiste de atragere a oamenilor muncii la conducerea problemelor de stat și obștești, vorbitorul a subliniat că una dintre sarcinile de bază ale sindicatelor constă în apărarea intereselor legitime ale oamenilor muncii. Linia partidului constă în a spori, în continuare, rolul sindicatelor, a ridica nivelul activității lor. în ce privește Comsomolul leninist, raportul relevă că sarcina sa centrală a fost și ră- mîne educarea tineretului în spiritul Ideologiei comunic,te, al devotamentului față de patria sovietică, în spiritul internaționalismului, al propagării active a normelor și valorilor spirituale ale societății sovietice.în dezvoltarea democrației socialiste, un mare rol — se arată în raport — revine colectivelor de muncă — nucleu de bază al societății socialiste. Aici este un domeniu important de luptă pentru sporirea activității sociale și in muncă a oamenilor sovietici. Aici se formează calitățile noi. socialiste, ale oamenilor muncii, se stabilesc relațiile de

prietenie și întrajutorare tovărășească. Răspunderea fiecăruia în fața colectivului și răspunderea colectivului pentru fiecare muncitor, aceasta este o trăsătură inalienabilă a modului nostru de viață.îndeplinind voința poporului, partidul comunist — se spune în raport — se preocupă neobosit de întărirea a- părării țării. Măsurile adoptate în ultimii ani ne-au permis să întărim substanțial puterea și capacitatea de luptă a forțelor armate. Oamenii sovietici pot fi convinși că în orice clipă, din zi și noapte, glorioasele noastre forte armate sînt gata să respingă orice atac al dușmanului. Orice eventual agresor știe bine că în cazul încercării unui atac racheto-nuclear împotriva tării noastre, el va primi o contralovitură nimicitoare.Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. s-a ocupat, în continuare, pe larg, de o serie de probleme ale invățămîntului, culturii, științei și artei. în Directivele pentru cel de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S. a fost indicată sarcina de a se încheia, în principal, la finele anului 1970, introducerea invățămîntului mediu general al tineretului. Deși nu am reușit să realizăm ceea ce s-a stabilit, ne-am apropiat considerabil de scopul propus. Subliniem că într-o serie de ramuri foarte importante. oamenii de știință au cucerit poziții de frunte pe plan mondial. Liniile automate de primă clasă și tehnica laserului, noile tipuri de mașini electronice de calcul, descoperirea unor mari bogății ale subsolului — toate acestea și multe alteie au fost date patriei în ultimii ani de către oamenii de știință sovietici. Cercetarea Cosmosului s-a soldat cu noi succese. în această direcție a fost parcurs în decursul cincinalului un drum lung. Au fost realizate cu succes zborurile în grup de mai multe zile a navelor pilotate „Soiuz". Rezultate considerabile au fost obținute cu ajutorul automatelor cosmice de la aselenizarea pe Lună, la crearea unor asemenea sisteme perfecționate cum este „Luna 16“, care a adus pe Pămînt rocă lunară, și „Luna 17“ cu Lunohodul ; de la primele zboruri spre planeta Venus, la obținerea unor valoroase date științifice direct de pe suprafața ei.Partidul a acordat și acordă, în continuare, o mare atenție conținutului de idei, al literaturii și artei sovietice, rolului pe care ele îl au în societate. în cei cinci ani care au trecut, literatura, teatrul, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica noastră au oferit oamenilor sovietici multe lucruri noi, interesante, realizate cu talent. Nu se poate spune însă că totul merge bine pe tărîmul creației artistice, mai ales din punctul de vedere al calității operelor create. Unii au încercat să reducă diversitatea realității sovietice de astăzi Ia probleme care sînt depășite în mod irevocabil, ca rezultat al muncii depuse de partid pe linia lichidării urmărilor cultului personalității. O altă extremă în care au căzut, de asemenea, unii oameni de litere o constituie încercările de a reabilita unele fenomene ale trecutului, pe care partidul le-a criticat cu hotărîre șl principialitate, de a conserva unele noțiuni și concepții care sînt în contradicție flagrantă cu elementul nou, creator pe care partidul l-a introdus în ultimii ani în activitatea sa practică și teoretică. C.C. pornește de la premisa că o poziție sinceră, principială față de aceste fenomene îi va ajuta pe oamenii de cultură să activeze cu și mai multă fermitate și convingere pe linia generală de dezvoltare a literaturii și artei sovietice, pe care ei au activat rodnic în cei cinci ani care au trecut.Cu privire la problemele vieții interne de partid, în raport se spune că principalul, în perioada analizată, se caracterizează printr-o creștere, în

continuare, a rîndurilor partidului, prin îmbunătățirea compoziției sale sub raport calitativ. In prezent, P.C.U.S. numără 14 455 321 de oameni, dintre care 13 810 089 membri de partid și 645 232 de candidați.Comitetul Central al P.C.U.S. a continuat linia spre dezvoltarea. în continuare, a democrației interne de partid, respectarea normelor leni - niște ale vieții de partid, activizarea comuniștilor. Raportul subliniază că se înfăptuiește cu consecvență principiul conform căruia organele de conducere sint alese și trebuie să raporteze despre activitatea lor. s-a afirmat spiritul conducerii colective, al activității colective. Problemele activității partidului sînt discutate și soluționate pe o bază democratică largă. Referindu-se la propunerile formulate de unii membri de partid, raportorul a menționat-o, între altele, pe aceea potrivit căreia Congresele ordinare ale P.C.U.S. nu trebuie să fie convocate din patru in patru ani, ci din cinci în cinci ani. „Credem că există o bază pentru a pune astfel problema. Desfășurarea congreselor P.C.U.S. la o perioadă de cinci ani ar permite partidului să tragă concluziile și să stabilească sarcinile pentru fiecare cincinal potrivit practicii noastre de planificare a economiei naționale".în prezent, în fața P.C.U.S. se pune sarcina preschimbării carnetelor de partid și se preconizează ca ea să fie abordată nu în mod formal, cj ca o măsură organizatorică- politică importantă.Ocupîndu-se de activitatea ideolo- gico-teoretică a partidului, în raport se arată, printre altele, că o mare atenție s-a acordat dezvoltării continue a Învățăturii despre rolul conducător al partidului comunist. Este îndeobște cunoscut că aceasta este una dintre problemele fundamentale ale mișcării revoluționare și ale construirii societății noi.Partidul — a spus vorbitorul — a acordat o mare importanță interpretării juste. obiective a istoriei statului sovietic. Au fost supuse unei critici aspre, juste, diferitele încercări de a aprecia de pe poziții ne- partinice și în afara claselor drumul istoric al poporului sovietic, de a diminua importanța cuceririlor sale socialiste. în același timp, partidul a demonstrat inconsistența concepțiilor dogmatice care ignoră marile transformări pozitive ce au avut loc în ultimii ani în viața societății noastre.Experiența anilor trecuți a confirmat, în mod convingător, că înlăturarea urmărilor cultului personalității, precum și a greșelilor subiectiviste a avut o influentă favorabilă asupra situației politice generale șl, în primul rînd, asupra celei Ideologice din țară.Partidul va trebui să acorde și mai multă atenție dezvoltării teoriei, să ridice nivelul de activitate al instituțiilor științifice, să lupte pentru o legătură mai strînsă dintre științele sociale și practica de partid și activitatea de stat și rezolvarea unor probleme concrete ale construcției comuniste.Unitatea intereselor partidului și a întregului popor sovietic dă o forță de neînvins societății noastre, capacitatea de a depăși orice încercări, 6e arată în încheierea raportului. Unitatea indisolubilă dintre partid și toți oamenii muncii, iată ce ne permite să înaintăm cu încredere, să rezolvăm problemele cele mai complexe. Partidul nostru prețuiește mai presus de orice încrederea oamenilor muncii, ține la ea. Să întărim prin toate mijloacele marele nostru partid, să adîncim legăturile sale cu poporul, cu masele, această poruncă ne-a lăsat-o marele Lenin Si noi vom fi credincioși a- cestei porunci leniniste 1 — a spus in încheiere L. I. Brejnev.

MAHMUD RIAD:

„Guvernul R. A. U. este dispus 

să înceapă negocieri de pace"
BONN 31 (Agerpres). — într-un interviu acordat unui grup de ziariști vest-germani, ministrul afacerilor externe al R.A.U., Mahmud Riad, a respins ideea avansată de Israel privind demilitarizarea Peninsulei Sinai. El a afirmat că guvernul de la Cairo este dispus ca, în cadrul rezoluțiilor Națiunilor Unite și al misiunii Jarring, să înceapă negocieri de pace. Ministrul egiptean a evidențiat atitudinea pozitivă a guvernului său. care a acceptat „fără condiții prealabile" planul Jarring, în contrast cu poziția negativă a Tel Aviv-ului.Referindu-se la crearea unui stat palestinean, el a reamintit că guvernul șău respectă rezoluția Națiunilor Unite în problema refugiaților. întrebat în legătură cu atitudinea S U.A., Mahmud Riad a afirmat că așteaptă cu interes reacția Washingtonului la respingerea de către Tel Aviv a propunerilor secretarului de stat american, William Rogers. Ministrul egiptean a făcut cunoscut, totodată, că o eventuală vizită a lui Rogers la Cairo va fi binevenită. în legătură cu rela

țiile dintre Cairo și Bonn, Mahmud Riad a declarat că „dacă guvernul vest-german adoptă o poziție similară cu a Franței, noi vom fi gata să restabilim relațiile diplomatice".
★Ziarul „Al Ahram" anunță că raportul prezentat de Mahmud Riad la reuniunea de la Paris a ambasadorilor egipteni din țările Europei occidentale. „insistă asupra cererii R.A.U. privind evacuarea completă de către Israel a teritoriilor arabe ocupate si asupra fixării unui termen în care această retragere să fie încheiată". Riad a declarat că retragerea trupelor israeliene ar trebui să fie înfăptuită eșalonat. în două etane. timp in care ar urma să fie redeschis Canalul de Suez, avînd în vedere că această operațiune reclamă mai multe luni, iar Israelul va termina în această perioadă evacuarea teritoriilor arabe. „Al Ahram" arată că „R.A.U. privește favorabil contribuția unui mare număr de state la forțele internaționale de pace, în special a celor riverane Mediteranei și. în primul rînd. a Italiei".

O declarație 
a P.C.FrancezPARIS 31. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : Biroul Politic al P.C. Francez a dat publicității o declarație în care. se arată că P.C.F. depune eforturi pentru a grăbi „realizarea unității oamenilor muncii în întreprinderi, crearea unei alianțe democratice la orașe și sate. Organizațiile partidului, activiștii lui — se spune în declarație — vor milita în direcția dezvoltării acțiunilor unite pentru apărarea drepturilor democratice, economice și sociale ale maselor populare". Totodată, declarația relevă că Partidul Comunist Francez va relua discuțiile cu Partidul Socialist, animat de dorința de a realiza o înțelegere cu toate forțele democratice din Franța.

PROTEST
AL NI.A.E. Al R. D. VIETNAM 

în legătură cu noile bombardamente 
a'e aviației $.11. A.HANOI 31 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că în zilele de 28, 29 și 30 martie, numeroase avioane a- mericane au bombardat o serie de localități de pe teritoriul R. D. Vietnam, din provincia Quang Binh, și au lansat bombe brizante și cu bile deasupra satului Huong Lap. Artileria americană situată la sud de zona demilitarizată a deschis focul asupra u- nor sate din R. D. Vietnam.Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a condamnat energic aceste acte de război ale imperialiștilor S.U.A., cerindu-le să pună capăt imediat oricăror acțiuni care încalcă suveranitatea și securitatea Republicii Democrate Vietnam.

Situația din Pakistanul de est în curs de normalizare

Atmosfera calmă la AmmanAMMAN. — După incidentele care au avut loc în noaptea de luni spre marți în capitala iordaniană, în cursul zilei de marți atmosfera a fost relativ calmă la Amman, informează agenția France Presse. Sursa citată menționează că viața orașului își reluase cursul normal, în ciuda faptului că numeroase vehicule aparținînd armatei iordaniene mai patrulau pe străzi. La Irbid, al doilea oraș ca mărime al Iordaniei, situat la 80 km nord de Amman, situația a revenit, de asemenea, marți, la normal.Regele Iordaniei. Hussein, a făcut miercuri o declarație, arătînd că nu

va acționa cu clemență față de cei care „vizează să distrugă unitatea națională". El a spus, de asemenea, că este determinat, mai mult ca ori- cînd. să mențină „un puternic front intern și să asigure securitatea cetățenilor și forțelor armate ale țării".
★CAIRO. — Republica Arabă Unită a lansat un apel pentru convocarea unei reuniuni a reprezentanților șefilor de stat arabi, in vederea examinării situației din Iordania — anunță agenția M.E.N. Această inițiativă a R.A.U. constituie un răspuns la apelul Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

ISLAMABAD 31 (Agerpres). — Posturile oficiale de radio pakistaneze au difuzat în ultimele 24 de ore comunicate în care se arată că în principalele orașe și localități rurale din Pakistanul de est. viața este in curs de normalizare, după evenimentele care au urmat proclamării independenței acestei provincii de către liderul Ligii Awami, relatează agenția Associated Press. Radiodifuziunea pakistaneză preciza că la Dacca — centrul administrativ al regiunii de est — au început să apară patru din principalele publicații tipărite, iar funcționarii de la aproape toate instituțiile de stat și-au reluat activitatea. Potrivit aceleeași surse, postul ilegal de radio „Vocea Bangla Desh" și-a

încetat, începind de marți, emisiunile.într-un alt comunicat, difuzat miercuri de posturile oficiale de radio de la Caraci și Islamabad, se arată, că „în toate orașele au fost asigurate condițiile reinstaurării păcii în Pakistanul de est". La rîndul său, postul de radio Dacca subliniază că în această parte a țării s-a semnalat miercuri o atmosferă de mare relaxare. O intensă activitate comercială a fost înregistrată în toate centrele din regiunea de est. Referitor la situația din principalele porturi din Pakistanul de est, comunicatul relevă că toate instalațiile acestora sînt intacte și că ele își desfășoară normal activitatea.
chile: Uneltiri împotriva 

guvernului Unității Populare

PENTRU 0 LARGĂ UNITATE DEMOCRATICĂ
Împotriva neofascismuluiROMA 31. — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite : în cadrul Comisiei pentru afaceri interne a Camerei Deputaților din Italia au avut loc dezbateri în legătură cu stadiul cercetărilor privind acțiunile complotiste ale organizației extremiste de dreapta extra-parlamentară „Frontul național" și ale liderului său fascist. Junlo Valerio Borghese. Prezentînd un amplu raport, ministrul de interne. Franco Restivo, a declarat că ancheta încă nu s-a încheiat. El a confirmat

însă existenta conspirației fasciste și a atentatelor împotriva ordinii republicane. precizînd că „statul exercită o vigilență continuă și foarte atentă".La dezbateri au participat reprezentanți ai tuturor grupurilor parlamentare. Șefii grupurilor parlamentare ale Partidului Comunist, Partidului socialist și P.S.I.U.P. au adresat un apel tuturor grupurilor parlamentare republicane pentru a realiza o largă unitate democratică împotriva neofascismului.

SANTIAGO DE CHILE 31 (Agerpres).— Intr-un discurs pronunțat la o întrunire, care a avut loc în piața palatului prezidențial și transmis de posturile de radio și televiziune, președintele chilian. Salvador Allende, a reafirmat caracterul larg democratic al guvernului „Unității Populare", subliniind că „schimbările de ordin politic, economic și social au loc în cadrul respectării stricte a constituției țării". După ce a prezentat un tablou succint al măsurilor întreprinse de guvern de la preluarea puterii, președintele Allende a denunțat acțiunile dușmănoase ale cercurilor de dreapta împotriva guvernului „Unității Populare". Șeful statului chilian a dezvăluit existenta a două planuri subversive — unul denumit „planul de 60 de zile", iar al doilea „planul din luna martie". Primul conta pe o divizare a formațiunilor care alcătuiesc frontul „Unității Populare" și crearea impresiei că guvernul n-ar mai fi stăpîn pe situație. Celălalt consta. în esență, în tentative de a denigra guvernul. Allen

de a amintit, de asemenea, „complotul cuprului", care urmărea ca principala bogăție naturală a țăr?. ș? e trecută sub controlul unor întrr n- deri străine. Aceste planuri, a spus în continuare Allende, au eșuat „dar poporul va trebui să-și mențină trează vigilența pentru a fi gata să dejoace eventuale noi manevre din partea inamicilor guvernului Unității Populare".
★Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, i-a primit pe membrii Reprezentanței comerciale a R.D. Vietnam cu ocazia semnării documentelor privind stabilirea oficială a reprezentanței la Santiago de Chile. Președintele chilian și-a exprimat satisfacția în legătură cu deschiderea unei Reprezentanțe comerciala oficiale a R.D. Vietnam in Chile și a evocat solidaritatea poporului chilian cu poporul vietnamez în lupta acestuia împotriva invaziei străine. El a amintit că. în 1969, a vizitat R.D. Vietnam, fiind primit de președintele Ho Și Min.

agențiile de presă transmit:
Lucrările sesiunii a 19-a 

a Comitetului interguver- 
namental al Programului 
Alimentar Mondial O.N.U.- 
F.A.0. se desfășoară la sediul F.A.O. Pe ordinea de zi figurează, între altele, raportul anual asupra evoluției P.A.M., crearea unei Bănci alimentare mondiale, aprobarea celui de-al 9-lea raport anual al E.C.O.S.O.C. și al Consiliului F.A.O. Din România participă o delegație de observatori.

Atentat asupra sediului 
P.C. din S.U.A. în fața sediului din New York al P.C. din S.U.A. a explodat marți dimineața o bombă. Autorii atentatului, care nu a provocat victime, au rămas neidenti- ficați.

30 de deținuți politici 
greci internat> în lagărul din Insula Leros au fost eliberați în baza măsurilor anunțate recent de primul ministru Papadopoulos, se arată într-un comunicat oficial difuzat la Atena.

Adjunctul ministrului co
merțului exterior al R. P.
Bulgaria, Dobri Alexiev, conducătorul delegației guvernamentale comerciale bulgare la convorbirile privind schimbul de mărfuri cu R. P. Chineză a sosit la Pekin, informează agenția China Nouă. La sosire, pe aeroport, delegația a fost întîmpinată de Li Ciang. ministru adjunct al comerțului exterior al R. P. Chineze, șl de alte persoane oficiale.

Crearea unui nou partid 
politic brazilian, sub denumî- rea de „Partidul democratic republi

can", a fost anunțată de fostul vicepreședinte Pedro Aleixo. Printre obiectivele politice ale noului partid figurează îmbunătățirea regimului democratic al țării, conform cadrului constituțional, apărarea drepturilor fundamentale ale persoanei, alegerea prin vot direct a președintelui și vicepreședintelui țării, ca și suprimarea legislației excepționale, actualmente în vigoare
Un avion de pasageri de 

tipul „BAC-111", aparținînd liniilor aeriene filipineze, a pătruns în mod ilegal în spațiul aerian al R. P. Chineze în ziua de 30 martie, informează agenția China Nouă. Autoritățile chineze de resort au ordonat aparatului să aterizeze la aeroportul din Kwangchow. După investigațiile de rigoare, guvernul R. P. Chineze a hotărit să procedeze cu îngăduință, dispunînd ca avionul să părăsească în cel mai scurt timo teritoriul chinez, Aparatul a părăsit Kwangchow

în ziua de 31 martie. Pasagerii, ex- ceptînd șase persoane care au refuzat în mod ferm să se înapoieze în Fi. lipine. au părăsit R. P. Chineză l.a bordul aparatului.
In ciuda eforturilor pline 

de abnegație ale echipelor 
de salvare, nu toti miner11 **- mași în adîncuri, în urma unei surpări produse Ia 23 martie la mina poloneză „Rokitnica", au putut fi salvați. După cum s-a mai anunțat, ir subteran au fost blocați 19 mineri, E dintre aceștia fiind salvați aproape imediat. în dimineața de 30 martie, au fost descoperiți morți 8 mineri — transmite Agenția P.A.P. Continuînd să acționeze din direcții diferite și înfrîngînd mari dificultăți, echipele de salvare l-au descoperit, în aceeași zi, în viață pe minerul Alois Pjontek.
ley.

Epilogul procesului Cal-Locotenentul William Calleygăsit vinovat de „omor cu premeditare" în timpul masacrului din satul sud-vietnamez Song My, a fost condamna* miercuri la închisoare pa viață.
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