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0 întrebare pentru fiecare centrală industrială,

pentru fiecare întreprindere

ADUCEȚI CONTRIBUȚIA
MAXIMA LA CREȘTEREA
VENITULUI NAȚIONAL?

Beneficiu, rentabilitate, eficiență, 
acumulări — sînt doar câteva no
țiuni economice complexe, de largă 
circulație, care redau în mod realist’ 
și precis, fiecare in parte și toate la 
un loc. elementul esențial al oricărei 
activități productive : necesitatea re
cuperării intr-un timp cit mai scurt 
a cheltuielilor sociale de către fiecare 
Întreprindere și asigurarea unui ve
nit net cit mai ridicat. Sporește, in 
acest fel, contribuția fiecărei unități 
economice la creșterea venitului na
țional — singura sursă a reproducției 
lărgite, a ridicării nivelului de trai al 
poporului. Iar eficiența economică a 
producției — căci despre aceasta este 
vorba — va fi cu atit mai ridicată 
cu cît se va reuși să se obțină, cu mi
nimum de cheltuieli, maximum de 
beneficii. Se pune, cu alte cuvinte, 
problema asigurării atît în fiecare 
unitate eoonomică, cît și la nivelul 
economiei, a unui raport optim, mereu 
supraunitar, Intre efectul economic 
și efortul material necesar. Realiza
rea in permanentă a unei eficiente 
înalte_ constituie astfel o necesitate 
obiectivă a creșterii economice, o con
diție esențială a continuei noastre 
dezvoltări economice și sociale.

Care este gradul de participare a 
întreprinderilor și centralelor indus
triale la înfăptuirea acestor coman
damente economice majore ? Se poa
te aprecia că, în marea majorita
te a unităților noastre economice, 
este privită cu maximă răspun
dere sarcina trasată de partid in di
recția creșterii acumulărilor bănești, 
a beneficiilor, reducerii cheltuielilor 
materiale de producție — laturi cali
tative esențiale ale planului de stat 
pe acest an și pe întregul cincinal. 
Elocvent, în acest sens, este faptul 
că în primul trimestru al anului, re
sursele mobilizate la buget din bene
ficii șl alte acumulări au depășit cu 
5,6 la sută prevederile. Ca atare, eco
nomia națională a avut create la 
timp resursele sporite de finanțarea 
tuturor obiectivelor planificate.

Sînt rezultate care demonstrează 
posibilitățile mari existente în între
prinderi de a spori mai rapid efi
ciența economică, încă din primul an 
al noului cincinal. Ele relevă activi
tatea stăruitoare desfășurată în nu
meroase unități economice, de a fo
losi cît mai bine potențialul produc-

tlv, resursele materiale șl financiare 
Încredințate de stat spre gospo
dărire și gestionare, activitate la 
care participă cu toată puterea și 
priceperea întreaga masă de salarlați. 
Căci eficiența economică interesează 
în prezent, in cel mai înalt grad, pe 
fiecare colectiv în parte și, în același 
timp, este o problemă fundamentală 
a întregii societăți, iar în dubla lor 
calitate de proprietari și de producă
tori, oamenii muncii sînt preocupați 
să o sporească continuu.

Nu înseamnă că asigurarea unei 
eficiențe tot mai ridicate trebuie să 
constituie un scop în sine, că de dra
gul realizării unei înalte rentabilități 
să ignorăm însuși mobilul produc
ției : satisfacerea unor nevoi econo
mice și sociale concrete. Să analizăm 
din acest unghi cîteva situații. O în
treprindere renunță la fabrica
rea unui produs — insistent cerut de

piață — întruclt din calculele con
tabile reiese că acesta ar fi nerentabil 
și că ar diminua beneficiile totale. 
Intr-o altă unitate se solicită de la un 
an la altul fonduri de investiții pen
tru modernizări și dezvoltări, dar se 
scapă din vedere că mijloacele teh- 
nioe existente sînt prost utilizate, că 
beneficiile la 1000 lei fonduri fixe 
sînt în scădere. în sfîrșit, mai no
tăm că cinci întreprinderi construc
toare de mașini au realizat o „per
formanță" deloc de invidiat, dind e- 
conomiei naționale, în primele două 
luni ale anului, în loc de beneficii 
— pierderi, iar șapte unități ale Mi
nisterului Industriei Lemnului au de
pășit cu 5,7 milioane lei pierderile 
planificate.

Viorel SĂLAGEAN

(Continuare In pag. a III-a)
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GLORIOSUL

tara Întreagă

SEMICENTENAR

al Republicii Socialiste România 
tovarășul Nicolae Ceausescu,

a primit scrisorile de acreditare
ale ambasadorului Republicii Peru I f fAff Aff CAf/ff
1 ziua de 21 aprilie *.&, pro- »l-a prezentat scrisorile de aeredl- I MB MB ■ W ■ K W H ■ B ■ WF MBtn ziua da 21 aprilie a.ft, pre

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Mariano Pagador Puente, care

»l-a prezentat________________
tare in calitate de ambasador ex
traordinar ți plenipotențiar al Re
publicii Peru în țara noastră. (Cu- 
vlntărlle în pagina a V-a). SPIRIT VIU,

TOVARĂȘUL NICOLĂE MIȘfSCU A MOMI CREATOR
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit la 21 apri
lie pe ziariștii italieni Giuseppe 
Boffa, comentator de politică ex
ternă și Gianfranco Berardi, șef 
de rubrică, de la ziarul „l’Unită".

((

La primire a luat parte Con
stantin Mitea, consilier la C.C. al 
P.C.R.

In timpul întrevederii, tovarâșul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu ziariștilor italieni.

Calitatea lucrărilor este permanent In atenția specialiștilor. Ing. Vasile Briceag, șeful fermei nr. 10 Mâtăsaru, 
Titu, județul Dîmbovița, împreună cu llie Popa, mecanicul fermei, controlează adîncimea de semănat și dish

pe rînd

, din cadrul I.A.S. 
distanja între boabe 

Foto : M. CiocRisipitorii

care... aduna
Romanii aveau o lege potrivit căreia cei ce se do

vedeau a fi „mină spartă“, imprăștiindu-și averea — 
risipitorii — puteau fi puși sub o anumită interdicție 
socială. Risipa era considerată soră cu nebunia, lucru 
lesne de înțeles. De strîns, puteai să stringi insă orice și 
aricit... Risipa a rămas pînă astăzi supusă oprobriului. 
Totodată, insă, in condițiile economiei moderne, și fap
tul de a stringe excesiv — materii prime, materiale, di
ferite produse — se dovedește a fi nu mai puțin păgu
bitor. Sub paravanul grijii, operează aceeași „mină 
spartă". Uneori, nu numai ea...

Preventiv, s-au adoptat legi și instrucțiuni precise. 
Și totuși, în pofida lor, mai intilnim cîteodată situații 
de-a dreptul ciudate : întreprinderea pentru colectarea 
metalelor București a achiziționat, peste nevoile cu
rente, un număr de 2 915 pensule și bidinele — adică 
o cantitate capabilă să satisfacă necesarul de asemenea

PICĂTURA DE CERNEALĂ

obiecte pe o perioadă de aproximativ 25 de ani ! Pa
guba adusă avutului obștesc — 121 677 lei...

Nu știm care din cei răspunzători — achizitorul Ale
xandru Dumitrescu, șeful grupei de aprovizionare, Dra- 
gomir Sirbu, șeful depozitului, Ton Dascălu, contabilul- 
șef Ion Drăgănescu sau șeful secției Petre Făiniș — 
dacă ar fi fost vorba de propria lor gospodărie, și-ar fi 
făcut o astfel de „aprovizionare", pe un sfert de secol. 
Cînd a fost insă vorba de buzunarul statului s-au do
vedit deosebit de generoși.

Totuși, cum s-a ajuns la această situație ? Să nu se 
fi cunoscut stocul din depozit 2 Să se fi adăugat, din 
neatenție, vreun zero la sfîrșitul unei comenzi 7 Nici 
una, nici alta. Risipa s-a făcut în deplină cunoștință 
de cauză, ritmic, simulînd o aprovizionare normală. 
Ceea ce nu se cunoaște (încă !), dar transpare din în
treaga poveste, este mobilul care a putut determina 
supraexcesul de aprovizionare. Sperăm că organele de 
anchetă vor elucida și acest aspect. Cu atit mai mult 
cu cit, paradoxal, deșt magazia întreprinderii a fost 
blocată cu pensule și bidinele, astăzi unitatea duce 
lipsă de... pensule și bidinele ; cele 2 915 pe care le 
are nu pot fi folosite — nu corespund calitativ !

Ne-am oprit asupra unui singur caz, dar el, In 
afara aspectelor particulare pe care le prezintă, 
ilustrează elocvent mentalitatea string Storului cu orice 
preț, întotdeauna păgubitoare. La conducerea unei secții, 
a unui depozit, un asemenea „spirit prevăzător" poate 
dăuna adesea cît zece risipitori la un loc.

Titus ANDREI

campaniile trecute, 
cind, de regulă, timpul 
optim de semănat era 
cu mult depășit.

Din această 
tlvă au privit 
și organele 
județene, care 
măsuri pentru
lita organizarea în cele 
mai bune condiții a 
muncii în toate coope-

perspec- 
lucrurile 
agricole 
au luat 

a faci-

re
in 
de 
pe

din

„Insămînțările se des
fășoară în ritm susți
nut", „participare ma
sivă a cooperatorilor la 
lucru, calitate superioa
ră la însămînțări"... 
Sînt frecvente artico
lele publicate în ulti
mele săptămîni de pre
sa locală sibiană, care 
informează pe cititorii 
săi despre succesele 
marcabile obținute 
această primăvară 
oamenii muncii de 
ogoarele județului.

...Toate culturile
epoca I — mazăre, bor- 
ceag, orzoaică, sfeclă de 
zahăr, cartofii timpurii 
ș.a. — au fost termina
te încă de la 12 apri
lie : la 19 aprilie — con
form ultimei situații 
statistice — erau însă- 
mînțate 5130 ha cu 
cartofi de toamnă, ceea 
ce reprezintă 94 la sută 
din suprafețele planifi
cate și 6 700 ha cu po
rumb boabe, respectiv 
47 la sută din suprafața 
repartizată acestei cul
turi. Lucrîndu-se în a- 
cest ritm — viteza zil
nică înregistrată în ul
timele două săptămîni 
fiind de aproape 900 ha 
— insămînțările de pri
măvară vor putea fi 
practic încheiate pînă 
la 25 aprilie, mult mai 
devreme față de anii 
trecuți. Sînt poate cele 
mai concludente fapte 
ale efectului stimulativ 
pe care îl are aplicarea 
măsurilor stabilite de 
partid privind îmbună
tățirea organizării și re
tribuirii muncii în coo
perativele agricole.

— încă de la adu
nările generale din ia- 
nuarie-februarie, ne-a 
spus ing. Al. Petruță, 
directorul general ad
junct al Direcției ge
nerale județene a agri
culturii, a devenit clar 
fiecărei cooperative, 
fiecărui om, ce trebuie 
să facă spre a nu se 
mai repeta sub nici o 
formă „accidentele" din

rea țăranilor coopera
tori — au condus la 
participarea masivă a 
cooperatorilor la lucru, 
asigurarea forței de 
muncă necesară numai 
din cadrul județului și, 
în final, realizarea în 
timp optim a tuturor 
lucrărilor de pînă a- 
cum.

Deosebit de valoroa-

consiliului de condu
cere. ajutați practic, la 
fața locului; de organele 
județene, avind la în- 
demînă șl tot ce le tre
buie — să nu demon
streze pînă la urmă că, 
de fapt, „lntîrzierile 
Inevitabile* din cam
paniile trecute de însă- 
mînțări s-au datorat 
defectuoasei organizări

PE OGOARELE COOPERATIVELOR AGRICOLE

DIN JUDEȚUL SIBIU ESTE VIZIBIL ÎN ACESTE ZILE

Efectul stimulativ
al acordului global

rativele agricole. Cu 
sprijinul organelor și 
organizațiilor de parțid 
au fost puse în stare de 
funcțiune în timp util 
noile I.M.A., tractoarele 
și mașinile agricole, a 
Eost asigurată întreaga 
cantitate de îngrășă
minte chimice prevă
zute pentru trimestrul 
I, ca și cea de erbicide 
pentru toate suprafe
țele de porumb siloz. 
Toate aceste măsuri, ca 
și retribuirea muncii 
pe baza acordului glo
bal, în natură și în 
bani, formă de plată 
care constituie un pu
ternic stimulent pen
tru hărnicia și pricepe-

să s-a dovedit a fi mă
sura concentrării tutu
ror forțelor spre lucra
rea cea mai urgentă la 
un moment dat. Așa se 
explică faptul că aproa
pe toate cooperativele 
au terminat la timp 
plantatul cartofilor (A- 
vrig, Alțîna, Loamneș, 
Valea Viilor, Șeica 
Mare și altele) sau că 
foarte multe se află în- 
tr-un stadiu avansat cu 
semănatul porumbului 
boabe (Agnita, Armeni. 
Blăjel și altele).

— Nu se putea ca a- 
ceastă largă conoentra- 
re de forțe 
masă de 
specialiști,

— întreaga 
cooperatori, 

membrii

a muncii, indisciplinei 
— ne spunea brigadie
rul Johann Roth, secre
tarul comitetului de 
partid de la C.A.P. Șura 
Mare. Practic, 
rumbul pe care îl 
avem de semănat 
încă 180 ha putem 
ne că am terminat 
te lucrările de primă
vară.

— Și încă ceva — a- 
daugă tovarășul Dumi
tru Popa, președintele 
cooperativei. De astă 
dată nu am știut ce în
seamnă lipsa de forță 
de muncă la cimp ; nici 
unul din oamenii noștri 
nu a lipsit de la muncă.

— Altfel nici nu se

cu po- 
mai 

pe 
spu- 
toa-

poate — explică țăranul 
cooperator Lucas Cier- 
lich din brigada I de 
cimp. Avem acum un 
nou sistem de plată și, 
după socotelile pe care 
le-am făcut fiecare din
tre noi, dacă vom munci 
bine, putem cîștiga mult 
mai mult decît pînă a- 
cum.

Și în alte cooperative 
există hotărîrea fermă 
ca prin participarea 
masivă la mimică și e- 
xecutarea unor lucrări 
de calitate să crească 
puternic producția a- 
gricolă în acest an.

— Sînt de peste 10 
ani președinte 
tei cooperative 
ne tovarășul 
Schnell, de la 
Turnișor, dar atîta am
biție n-am văzut la co
operatori. Fiecare vrea 
să redevenim coopera
tivă fruntașă pe județ, 
așa cum am fost în 
atîția ani. Mai zilele 
trecute s-a pus proble
ma să începem săditul 
verzei. Unii că da, alții 
că să mai așteptăm. 
Pînă Ia urmă, hotărîrea 
generală a fost să plan
tăm două hectare. Totul 
mergea bine, cînd în
tr-o noapte o brumă a 
înghețat totul. Ce cre
deți ! Ca un singur om 
toți membrii coopera
tori au muncit încă de a 
doua zi la răsădit fir 
cu fir al celor două hec
tare calamitate. Este 
numai un exemplu ca
re arată cît de mare 
este răspunderea pe 
care fiecare membru 
cooperator o simte pe . 
umerii săi. dorința de a I Y 
obține producții mari I i
în acest an. | /

în județul Sibiu, con
tinuă de zor munca pe 
ogoare pentru ca toate . 
lucrările să se încheie I i 
în limitele timpului op- I . 
tim. I '

I 
1

al aces- 
ne spu-
Johann
C.A.P.

Anl.vers.tnd data nașterii lui Vla
dimir Hici Lenin, de la care se îm
plinesc astăzi 101 ani, omenirea pro
gresistă evocă cu respect și admira
ție viața și opera acestui titan al 
gindirii și acțiunii revoluționare, 
personalitatea sa impresionantă, 
forța științifică a ideilor sale.

Ducând mai departe cu clarviziune 
și competență, în noile condiții spe
cifice ale epocii sale, analiza între
prinsă de Marx și Engels asupra dez
voltării societății, Lenin a desprins șl 
fundamentat științific concluzii noi, 
de o mare valoare teoretică și prac
tică pentru lupta revoluționară a 
proletariatului. De numele său, de 
creația și activitatea sa sînt indiso
lubil legate asemenea evenimente de 
însemnătate istorică pentru progre
sul societății umane, ca întemeierea 
partidului de tip nou al clasei mun- 

. citoare, capabil să conducă masele 
sâ I largi la eliberarea din cătușele ari- 

I cărei exploatări și asupriri, înfăptui
rea primei revoluții socialiste victo
rioase, făurirea primului stat socia
list al muncitorilor și țăranilor.

Vlăstar al Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, înfăptuite sub 
conducerea partidului făurit de 
Lenin, Uniunea Sovietică reprezintă 
astăzi o putere de prim rang, ale că
rei succese în dezvoltarea forțelor 
de producție, în sporirea continuă a 
potențialului economic și tehnico- 
științific, în construirea socialismului 
și comunismului aduc o contribuție 
de mare însemnătate la întărirea 
sistemului mondial socialist, a fron
tului antiimperialist.

Dacă pe timpul lui Lenin socialis
mul nu fusese instaurat decit într-o 
singură țară, astăzi el este triumfă
tor în 14 țări din Europa, 
America, în care trăiește peste o 
treime a 
tarea și 
niște și 
cea mai 
timpului 
cedent al mișcării de eliberare na
țională și prăbușirea, sub loviturile 
ei, a sistemului colonial al imperia
lismului ; creșterea uriașă, în lumea 
întreagă, a forțelor sociale care se 
ridică împotriva imperialismului, 
pentru cauza libertății, democrației, 
păcii — într-un cuvînt toate marile 
evenimente și procese revoluționare 
și progresiste petrecute în lume în 
ultimele decenii constituie strălu
cite confirmări ale ideilor fundamen
tale ale marxism-leninismului.

Poporul României socialiste ani
versează în acest an ziua de naștere 
a lui V. I. Lenin în condițiile unei 
atmosfere însuflețite, unei puternice 
efervescențe creatoare generate 
de mărețul eveniment politic care 
va fi sărbătorit curînd — semi
centenarul Partidului Comunist Ro
mân. Făcînd bilanțul gloriosului 
drum străbătut de partid, evocînd bo
gatele tradiții ale luptei revoluțio
nare purtate 
dului pentru 
socialiste, în 
te aspirații 
ale poporului român, comuniștii, oa
menii muncii relevă cu acest prilej 
rolul imens al ideilor marxism- 
leninismului în dezvoltarea mișcării 
muncitorești din țara noastră, ca șl 
în vasta operă constructivă ce o în
făptuim astăzi.

Este bine cunoscut că pentru parti
dul nostru aplicarea creatoare a 
teoriei marxist-leniniste potrivit con
dițiilor specifice concrete ale Româ
niei. particularităților fiecărei etape 
de dezvoltare a societății constituie o 
lege a întregii sale activități. Prin a- 
ceasta, el își manifestă fidelitatea 
față de Însăși esența concepției re
voluționare a proletariatului despre 
lume și viață, esență constînd tocmai 
în spiritul ei creator, în capacitatea 
de a se îmbogăți mereu cu noile con
cluzii generate de viață, de practica 
socială, ca și de cele mai noi rea
lizării pe tărîmul științei, al cunoaș
terii umane. Această caracteristică a 
teoriei revoluționare a fost în repe
tate rînduri cu deosebită vigoare 
subliniată de însuși Lenin, care, 
după propria expresie, privea teoria 
lui Marx nu ca ceva dat o dată pen
tru totdeauna, ca ceva „intangibil"

Nicolae BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii*

Asia și
populației globului. Dezvol- 
maturizarea mișcării comu- 
muncitorești care constituie 
măreață mișcare socială a 
nostru ; avintul fără pre-

sub conducerea parti- 
făurirea orinduirii noi, 
slujba celor mai înal- 

de libertate și progres

șl „definitiv Încheiat", d ca o călăuzi 
în acțiune, o metodă revoluționară, 
dinamică de cercetare a fenomenelor 
naturii șl societății pe baza cunoaș
terii șl generalizării celor mai noi 
date ale științei. „...Întotdeauna — 
spunea el — sarcina constă în a ști 
să aplici principiile generale și fun
damentale ale comunismului la parti
cularitățile dezvoltării obiective spre 
comunism, particularități proprii fie
cărei țări în parte și pe care tre
buie să știi să le studiezi, să Ie des
coperi, să le ghicești". El însuși a dat 
In această privință o strălucită pildă, 
întreaga sa operă reflectînd preocu
parea de a-și confrunta necontenit 
ideile, concluziile, cu schimbările in
tervenite în viață, cu noile descope
riri pe plan mondial, și de a le a- 
dapta în permanență acestora — ca 
o condiție sine qua non pentru o 
abordare autentic științifică a pro
blemelor dezvoltării societății. A- 
ceste cerințe sînt cu atît mai strin
gente în zilele noastre cînd in lume 
se petrec cu o rapiditate fără prece
dent schimbări de o uriașă amploare 
și profunzime, atît în viața socială, 
în relațiile internaționale, cît și în 
gîndirea umană, în cunoașterea ști
ințifică — schimbări ce ridică în 
fața partidelor comuniste, a tuturor 
forțelor progresiste mereu noi pro
bleme si sarcini de o complexitate 
crescîndă.

Tocmai în acest spirit a acționat 
și acționează Partidul Comunist Ro
mân. Așa cum a arătat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „studiind învățătura Iul 
Marx, Engels, Lenin și străduindu-ne 
să o aplicăm, trebuie să avem per
manent in vedere condițiile concrete 
istorice, sociale, naționale în care 
trăim. Numai așa vom putea trage 
concluzii juste pentru făurirea noii 
orînduiri, numai așa vom putea ac
ționa atît în concordanță cu legile 
generale ale dezvoltării sociale, cît și 
cu viața. Partidul comunist nu tre
buie să se cramponeze de trecut, de 
legități care au acționat într-o altă 
perioadă și în alte condiții istorice, de 
așa-zisele adevăruri absolute elabo
rate o dată pentru totdeauna. Cu 
adevărat obligatoriu este ceea ce, în 
condițiile concret-istorice de astăzi, 
din fiecare țară, contribuie Ia pro
gres, Ia mersul înainte al societății 
socialiste, al socialismului In ge
neral".

Vasta activitate desfășurată da 
partidul nostru pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
reprezintă o vie întruchipare a spi
ritului creator ce caracterizează poli
tica P.C.R. Ținînd seama de cerin
țele dezvoltării societății românești 
în actuala etapă, partidul concentrea
ză eforturile poporului spre întărirea 
continuă a bazei tehnico-materiale a 
societății, spre continuarea procesu
lui de dezvoltare a unei economii 
moderne, bazată pe introducerea 
largă în producție a cuceririlor ști
inței contemporane și valorificarea 
superioară a resurselor țării, în ve
derea satisfacerii în condiții tot mal 
bune a cerințelor materiale și spiri
tuale ale populației. Concomitent, 
partidul se preocupă neîncetat de 
perfecționarea continuă a relațiilor de 
producție, a ‘ ‘ ‘
și organizare 
de adîncirea 
de atragerea 
tuturor celor 
cerea statului.

întreaga operă constructivă ce se 
Înfăptuiește în țara noastră are loc 
în condițiile întăririi continue a ro
lului politic-ideologic al partidului 
în toate domeniile de activitate, 
ale perfecționării stilului și metode
lor sale de muncă. în exercitarea 
rolului său de forță conducătoare, 
partidul se întemeiază pe studierea 
profundă a realităților țării, pe dez
voltarea unui dialog permanent, con
tinuu cu masele largi, pe luarea în 
considerare a părerilor, criticilor și 
cerințelor lor. Tocmai în aceasta re
zidă uriașa sa forță dinamizatoare, 
capacitatea sa de a promova noul 
și de a soluționa problemele pe care 
le ridică mersul nostru înainte.

formelor de conducere 
a societății socialiste, 
democrației socialiste, 

largă și nemijlocită a 
ce muncesc la oondu-

(Continuare în pag. a V-a)
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AM PRIMIT

de Nicuță TĂNASE

neva ? Vrea să se uree 
prin față ?

— Nu. Întreprinde
rea de transporturi nu 
vrea să-i „vindă" abo
nament.

— De ce ?
— Dumneaei a locuit 

înainte in satul Dara
bani și s-a mutat fn 
comuna Negru Vodă. 
(Satul aparține de a- 
ceastă comună). I se 
cere o dovadă precum 
că s-a mutat in comu
na Negru Vodă.

— Și de ce nu le 
face pe plac birocrați- 
lor ? Să aducă o do
vadă.

— De unde să faci 
rost de ea ? Nu-i chiar 
așa de simplu. Sa
tul Darabani aparține, 
cum am mai spus, de 
comuna Negru Vodă, 
fi actele normative 
care reglementează 
schimbarea de domici
liu in cadrul aceleiași 
comune nu prevăd a- 
plicarea vizei in actul 
de identitate.

— Dacă legea zice 
așa, de ce Intreprinde- 
'rea de transport zice 
altcumva ?

— Dar asta vi între
băm noi pe dumnea
voastră.

Și noi pe cine să mai 
întrebăm ? Mutu’ de 
la Manotanță nu mai 
dă consultații. A ieșit 
la pensie.

UNDE-I LOGICA ?
In comuna Joița- 

Ilfov este un centru de 
protecție a plantelor. 
Acest centru avea de 
la înființare și un post 
telefonic. Un post 
care era necesar cum 
este necesară coada la 
greblă sau la ceașcă. 
Intr-o zi, cînd nu era 
in unitate decît pazni
cul, și acesta treaz, a 
venit un tovarăș de la 
Direcția județeană de 
telecomunicații și a 
tăiat firul.

— Avea de legat un 
pachet ?

— Nu. Firul traver
sa șoseaua pe sub li
nia electrică de înaltă 
tensiune.

— Aaa, păi a avut 
dreptate...

— Ce dreptate, nu 
l-au montat tot ai lor? 
Am cerut un alt post 
telefonic. Am făcut 
comanda să ni-l mon
teze reglementar...

— Și?
— Oficiul P.T.T. Jo- 

ița zice că dacă cel 
vechi a fost „desfiin
țat", nu poate instala 
unul nou. De ce a fost 
desființat cel vechi ?

— Pentru că trecea 
pe sub firele de...

— La noi contează 
„desființat".

— Dar a fost des
ființat pentru că...

— N-are importau 
ță. Cum să înființezi 
un post care a fost 
desființat ? Unde-i lo
gica ?

S-o căutăm prin 
„Mica publicitate".

mentar. în ce măsură sînt însă fo
losite curent posibilitățile existente 7

Recent, insotiti de Ion Cocoloș, 
șeful serviciului comercial din 
T.A.P.L., am făcut un raid prin uni
tățile de alimentație publică. Inten
ționam să întocmim catalogul sorti
mentelor realizate, practic, după ex
poziție. Dar, spre regretul nostru, 
n-am avut nici un moment nevoie 
de hîrtie și creion. De ce 7 Restau
rantele și bufetele vizitate („Uni
versității*', „Trocadero", „Ciocîrlia", 
„Plosca de aur", „Mugurel", „Cluj". 
„Ialomicioara", „Năvodari", „Bu- 
cegi" ș.a.m.d.) nu ofereau prea 
multe preparate. Din cele 50—60 de 
sortimente posibile, am găsit pe an
samblu (de două, trei ori consecu
tiv) doar 4—5 feluri. Unele localuri 
nu oferă nici măcar un sortiment, 
altele prăjesc, din obligație, citeva 
bucăți de pește și le expun în frigi
der de ochii... controalelor !

Șeful serviciului comercial, în
dreptățit să facă aprecieri, pentru 
că dînsul cunoaște perfect realitatea, 
posibilitățile practice ale restauran
telor, s-a referit la cîteva cauze care 
frînează pentru moment diversifica
rea. Am reținut două dintre ele. Un 
sortiment mai larg de preparate din 
pește cere, între altele, și un plus 
de eforturi. Aprovizionarea zilni
că, pregătirea celor mai căutate 
sortimente răpesc timp mai mult 
decit de obicei, presupun pricepere, 
inițiativă. Or, unii dintre responsabilii 
de localuri ocolesc înadins respectiva 
alternativă. Ei preferă carnea de vită, 
de porc, în general mai ușor și mai 
simplu de preparat. Pe de altă par
te, în mentalitatea șefilor de localuri 
s-a înrădăcinat convingerea că pla
nul de desfacere e ca și realizat dacă 
pun in vînzare. cu precădere, pre
parate din carne, de obicei mai 
scumpe decît peștele și legumele. 
„Este, afirma reprezentantul T.A.P.L., 
o impresie complet greșită. Localu
rile specializate în desfacerea peș
telui („Pescarul", de pildă) încasează 
mai mult decît multe alte restauran
te obișnuite".

Cele relatate nu epuizează nici 
pe departe problemele care sînt le
gate de semiindustrializarea și pre
pararea peștelui oceanic. în orice 
caz, industria în mod deosebit, dar 
și comerțul au în această direcție 
posibilitatea să studieze experiența, 
atîta cită există, s-o extindă efectiv, 
să găsească metode avantajoase de 
lărgire și îmbunătățire a sortimente
lor realizate din acest produs.

Gheorghe GRAURE

„APA LA
ROBINET"!

Slșești. Comună mare, cu peste 
S 500 de locuitori, cu casele pierdute 
In verdeața livezilor roditoare de la 
poalele Gutîiului. Oricine o străbate 
rămîne plăcut impresionat de trans
formările înnoitoare, concretizate în 
apariția unor școli noi, cu zeci de 
săli de clasă și laboratoare, în așe
zăminte de cultură și medicale, în 
•utele de case, ca la oraș.

— Noutatea de ultimă oră, — ca 
să-i spun așa — ne mărturisea to
varășul Constantin Dobrican, pri
marul comunei, care deține această 
funcție de zece ani — este însă in
troducerea și extinderea rețelei de 
apă potabilă în instituțiile comu
nale, școli, dispensare, în primul 
rînd, și-apoi în casele sătenilor.

Ce s-a realizat, în acest sens, 
{>înă acum 7 Cum și prin ce mij- 
oace 7

— Nu a fost o treabă ușoară — 
ne spune deputatul Petre Șiștean. 
Oamenii au pus bani, mină de la 
mină, la început vreo 34 000 lei ; 
și-au ales un comitet, care să le 
gestioneze lucrările, care să răs
pundă în fața obștei. Documentația 
pentru bazinul de captare a apei, 
pentru rețeaua de alimentare și ra
cordurile necesare a fost executată 
de Institutul de proiectări al jude
țului Maramureș.

In sarcina comitetului executiv, 
•1 consiliului popular comunal, a 
rămas găsirea posibilităților pentru 
procurarea de conducte, țevi, alte 
materiale necesare „șantierului". 
Cînd toate acestea au fost asigura
te, „Izvorul Meilor" a devenit un 
adevărat șantier : cetățenii au exe
cutat canale pentru conductele de 
aducțiune, au amenajat rezervorul 
care are o capacitate de 50 000 litri 
și altele. Sătenii Sișeștiului au do- 
bindit astfel experiența de construc
tori. După cum rezultă dintr-un* 
calcul sumar, numai economiile 
realizate prin lucrări patriotice la 
deviz se ridică la circa 600 000 lei. 
Dar inițiativa de aici a „contami
nat" și celelalte șase sate care a- 
partin comunei. Bunăoară, la Dă- 
nești, așezare balneară, cetățenii au 
săpat canale pentru conducte de a- 
ducțiune pe o distanță de 5 600 ml, 
iar Surdeștii, Bontăienii și Negreia 
— împreună — pe aproape 4 000 ml. 
Pină la sfîrșitul acestui an, toate 
satele din raza comunei vor dispune 
de sisteme de alimentare cu apă 
potabilă.

Sișeștiul nu este singura comună 
din Maramureș în care s-a introdus 
și extins rețeaua de apă potabilă. 
Dintr-o statistică existentă la con
siliul popular județean rezultă că 
pină în prezent apa potabilă cu
rentă este introdusă în aproape 20 
de localități, că în sectorul ru
ral s-au amenajat conducte de a- 
ducțiune ce însumează circa 
50 000 ml.

— Fără nici o excepție — ne spu
nea tovarășul Valentin Bota, se
cretarul comitetului executiv al 
consiliului popular județean — toa
te lucrările de alimentare cu apă 
au fost și sînt realizate din contri
buția bănească și prin acțiunile pa
triotice ale cetățenilor din satele 
respective. Noi am stimulat, în acest 
sens, inițiativa locală, folosirea re
zervelor și resurselor din raza con- 
liliilor populare.

în Vima Mică și Vima Mare, de 
pildă, două localități învecinate, să
tenii cooperează la efectuarea lu
crărilor, folosind aceeași sursă de 
apă. într-un alt sat, la Măgureni, in 
zona Lăpușului, la inițiativa depu
tatului Alexandru Mac, a învățăto
rului Emil Pop, în cele din urmă a 
întregului sat, s-a captat un izvor 
de pe un versant aflat la un kilo
metru și jumătate de sat și — la 
numai un an de cînd au început lu
crările — apa curge la robinete în 
65 din cele 90 de case, cite numără 
satul. în acest an toate casele din 
Măgureni vor fi racordate la re
țeaua de apă potabilă.

— In județul nostru — continuă • 
secretarul comitetului executiv — 
pe măsură ce se realizează și alte 
obiective de interes cetățenesc din 
contribuția bănească și patriotică — 
școli, dispensare, cămine culturale, 
electrificări etc. — orientăm elanul 
cetățenesc spre introducerea apei 
potabile, extinderea rețelei de ali
mentare, captarea unor noi izvoare 
în toate localitățile rurale. Ne vom 
bizui în această acțiune și pe apor
tul asociațiilor și consiliilor inter- 
cooperatiste, în atribuțiile cărora in
tră și unirea eforturilor cooperati
velor agricole pentru lucrări edili- 
tar-gospodărești. In acest an, lu
crările de introducere și extindere 
a rețelei de apă potabilă se desfă
șoară în sate ca Cernești, Mestea
căn. Coștiui, Bistra, Curtuiușul 
Mare și altele.

Este un merit al consiliului popu
lar județean care nu numai că a 
ajutat consiliile pooulare comunale, 
comitetele de cetățeni, constituite 
special pentru coordonarea acestor 
lucrări, dar a popularizat pe toate 
căile acțiunile de acest fel, a făcut, 
cum se spune. ..publicitate" in ju
rul lor, și această valoroasă iniția
tivă e pe cale să se generalizeze 
în toate satele.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii*

tiva să bea apă caldă 
și în această vară.

— De ce ?
— Acum 3 ani am 

cumpărat frigiderul, 
l-am adus acasă și a- 
dus acasă n-a vrut să 
meargă.

— Cum să meargă ?
— N-a vrut să ră

cească. Au venit spe
cialiștii de la coopera
tiva „Dinamo" să rni-l 
repare. N-au putut. 
L-au luat și l-au dus 
la cooperativă. N-au 
putut să-l repare nici 
la cooperativă și l-au 
dus la fabrică. A venit 
de la fabrică, dar cu 
seria inversată. L-a 
trimis înapoi și, in 
sfirșit, a venit și seria 
bună...

— Mergea ori nu 
frigiderul ?

— Nu răcea. Iar au 
venit specialiștii, iar 
au stabilit că trebuie 
să-l ducă înapoi. Mi-au 
lăsat o copie de pe un 
proces-verbal și mi-au 
spus că o să-mi dea 
banii înapoi că am ghi
nion la frigidere. Pare- 
mi-se că eu am ghi
nion și la „bani îna
poi". Că văd că nu 
mi-i mai trimite na- 
poi. Sînt aproape 3 ani.

Păi, tovarășe Lucre- 
ția, vreți să aveți și 
frigider și să stați și la 
nr. 13 ? Ori una, ori 
alta.

LA CONSIGNA- 
ȚIA AȚI ÎN
CERCAT ?

Comuna Jebel-Timiș, 
după cum sintem in
formați de un maldăr 
de semnături, este e- 
lectrificată de prin 
anul 1958.

— Și s-a tocit sîrma 
de atîta curent ?

— Nu. Stîlpii. Au 
putrezit și dau să cadă. 
Unii se mai țin doar 
în fire. E periculos...

— Schimbați stîlpii.
— De unde stilpi. 

I.R.E-ul zice să cumpă
răm noi, dar care ocol 
silvic vinde stilpi la 
particulari ? In situa
ția noastră sînt și cel 
din Voiteni, Ceacova, 
Obad, Folia, Ghiled... 
Zău dacă știm de unde 
să procurăm stîlpii ne
cesari ?

— Daci gospodarii 
comunei și mai ales 
I.R.E.-ul nu vă scoate 
din încurcătură, încer
cați la Consignația. E 
vorba de „vechituri".

NOI PE CINE 
SA MAI ÎNTRE

BĂM?
Florica Mihai e pro

fesoară in satul Dara
bani șt locuiește în 
comuna Negru Vodă- 
Constanța. Din sat pină 
în comună sînt vreo 
9 km și tovarășa pro
fesoară ar vrea să 
parcurgă acești 9 km 
cu autobuzul.

— Și o oprește ci-

Ca și celelalte produse de origine 
animală — carne, lapte, brinzeturi — 
peștele este foarte bogat in proteine, 
aminoacizi și vitamine. In plus, este 
foarte ușor asimilabil, inofensiv fată 
de organismul uman, cu gust speci
fic plăcut, cu posibilități de prepa
rare nelimitate. Iată doar citeva din
tre aprecierile pe care le formulează 
specialiștii în nutriție, referindu-se 
la pește — aliment de bază pe toate 
meridianele -globului.

Vom căuta pe parcursul acestor 
însemnări să vedem cum este valo
rificat la noi peștele — atît în indus
trie cît și în rețeaua comerțului ali
mentar.

Mulți comerciant! au afirmat și 
continuă să susțină părerea că o 
parte din cumpărători au, mai ales 
față de peștele oceanic, unele re
zerve, îl cumpără parcă fără prea 
mare tragere de inimă. Faptul fiind 
intr-o oarecare măsură real, am în
cercat să deslușim cauzele care au 
generat și mențin această „rezervă". 
Am constatat că de fapt „rezerva" 
se referă în special la modul cum 
este prezentat acest produs. In ge
neral se oferă cutii de conserve sau 
pește înghețat, „brichetat" în con
gelatoare. Or, în starea respectivă îl 
cumperi o dată, de două, ba chiar 
de trei ori pe lună, dar nu mai mult.

Fără îndoială, piața are și va avea 
în continuare nevoie de pește proas
păt sau conservat prin frig. Există 
însă — ca un fapt unanim cunoscut 
— cerința de a se întreprinde mă
suri mai cuprinzătoare pentru per
fecționarea desfacerii acestui sorti
ment. Se are in vedere, de pildă, 
posibilitatea pentru trecerea, măcar 
experimental, la desfacerea peștelui 
după ce în prealabil a fost curățat, 
spălat, ambalat. Nu este o cerință 
de lux, ci mai degrabă un atribut 
elementar al comerțului civilizat.

O a doua observație se referă la 
problemele existente legate de se
miindustrializarea acestui prddus ali
mentar.

Pentru că prepararea peștelui în 
gospodărie se face greoi, cu pierdere 
de timp, iar cele mai multe sorti
mente sînt aproape imposibil de 
realizat, ar fi necesar să se găsească 
continuu, in magazine, în unitățile 
„Gospodina" un sortiment bogat de 
pește preparat sau semipreparat : a- 
fumături. salate, piftii, fileuri, peș
te umplut cu legume... Zeci și 
zeci de alte sortimente. Pentru 
a introduce larg în consumul 
public această categorie de pro
duse este nevoie nu numai de

TREBUIE 
ÎNCERCAT 

Șl LA TROMPETA
In București, pe str. 

Cazărmii, fabrica de 
instrumente muzicale 
„Doina" are unitatea 
nr. 3. Vecinii acestei 
unități se plîng pe vreo 
două pagini că nu pot 
deschide ferestrele.

— Le intră prea 
multe do-re-mi-uri pe 
ferestre ?

— Nu. Praf.
— De unde praf 7 

Fac și tobe ?
— Toate instrumen

tele le fac din lemn și 
cînd taie lemnul la ma
șini se ridică in aer 
un praf... Am reclamat 
peste tot, am cerut 
conducerii unității să 
facă niște instalații de 
absorbire a prafului, 
le-am cîntat și din 
frunză. Nimic. Praf și 
iar praf.

După părerea mea, 
trebuie încercat și la 
trompetă.

Din partea asociației 
de locatari — Brăila, 
ansamblul de locuințe 
„Apollo", primim ves
tea că la casa scărilor 
a blocurilor Saturn, 
Neptun, Selena sînt 
sparte geamurile și e 
un curent de nu-ți 
vine să-ți scoți vata 
din urechi nici cînd 
vorbești la telefon. Mai 
sintem informați că 
apa rece și caldă de 
vreo citeva săptămini 
vine pe conductă mult 
mai dezorganizat decit 
cea „organizată" de 
Institutul meteorologic. 
In ceea ce privește 
instalațiile sanitare 
sînt mult mai prost 
lucrate decît coperti
nele prin care plouă 
în apartamentele de pe 
ultimul tronson. Cu
rentul electric în 
schimb are tensiunea 
slabă în egală măsură 
la toate blocurile. Iar 
iluminatul exterior e la 
fel de „întunecat" ca 
și curățenia pe care 
au lăsat-o constructo
rii la despărțire.

Cu ce v-aș putea a- 
juta ? Apropo, P.T.T.- 
ul a scos de curînd un 
bogat sortiment de fe
licitări viu colorate. 
Trimiteți dv. și con
structorilor și I.R.E.- 
ului și...

GHINION 
LA... FRIGIDERE
Lucreția Giurgiu din 

Timișoara, sir. Neculu- 
ță nr. 13, și-a cumpă
rat acum 3 ani un 
frigider și are perspec-Noua clădire a P.T.T.R. din Alexandria

învoirilor pentru analize, consultații 
prin policlinici, precum și cazurile 
de îmbolnăviri netratate. Se simte, 
de asemenea, nevoia unor cabinete 
stomatologice în fabrici. Noi avem 
doar unul, la „Teleormanul", foarte 
apreciat de colectivul de salariați 
de acolo. Știm că solicitări mai mari 
aînt în toate întreprinderile. De a- 
ceea, rugăm organele sanitare să 
studieze ce posibilități există pentru 
îmbunătățirea asistentei medicale 
în întreprinderile în care muncesc 
un mare număr de femei — așa 

cum este cazul 
combinatului nos
tru.

în acțiunile ca 
le inițiază pentru 
rezolvarea cit mai 
adecvată a pro
blemelor sociale, 
conducerea com
binatului întîm- 
pină unele dificul
tăți generate de 
prevederile unor 
normative. Iată 
două exemple. Fe
meile au sesizat 
faptul că numărul 
de dușuri și chiu
vete, raportat la 
cel al salariatelor 
dintr-un schimb, 
este prea mic. 
Pentru a nu-și 
pierde timpul aș- 
teptînd, ele renun
ță adeseori la uti
lizarea acestor in
stalații. întreprin

derile ar fi dispuse să su
plimenteze numărul lor, la ni
velul cerințelor, dar normativul nr. 
210 din 1957, elaborat de fostul 
C.S.C.A.S., stabilește unele restricții. 
Realitatea a dovedit că acest nor
mativ nu este corespunzător. Chiar 
și grupurile sociale noi trebuie să 
se supună acestui normativ, deși 
se știe, din capul locului, că nu 
vor satisface cerințele. In urma 
aplicării unui normativ, elaborat în 
decembrie 1970 de Ministerul Sănă
tății, la creșa întreprinderii „7 No
iembrie", de pildă, personalul de 
îngrijire, potrivit acestui normativ, 
trebuie să fie redus.

— încă nu am aplicat acest nor
mativ. mărturisea tovarășa Ecatc- 
rina Stancu, directoarea fabricii, 
întrucît acest lucru ar fi dăunat 
gospodăririi creșei, îngrijirii copii
lor. După părerea noastră cei care 
au conceput acest normativ s-au 
gîndit, poate, la niște condiții ideale 
care, de fapt, nu există și nu la 
condițiile reale, obișnuite Ar fi tre
buit poate să ne consulte și pe noi.

Am comunicat Direcției plan-sa- 
nitar a Ministerului Sănătății a- 
ceastă opinie. Tovarășul O. Percec, 
director adjunct al acestei direcții, 
ne-a informat că, în urma sesiză
rilor pe care le-a primit ministe
rul, s-a inclus în planul pe anul 
acesta elaborarea, pe baze științifi
ce, a unui normativ, mai apropiat 
de realități și cerințe.

Cifrele și faptele culese în cursul 
anchetei noastre demonstrează că 
acolo unde conducerile întreprinde
rilor, ale combinatelor privesc pro
blemele sociale ale salariatelor cu 
atenție și înțelegere, se găsesc, de 
cele mai multe ori, rezolvările și 
soluțiile așteptate. în același timp, 
sugestiile formulate merită să fie 
studiate de cei în drept, întrucît 
ele vizează o serie de chestiuni — 
mai mari sau mărunte — a căror 
rezolvare favorabilă ar putea să 
aducă și alte îmbunătățiri în acest 
domeniu.

Rodica ȘERBAN

— ...Deci, peste două milioane 
de lei din fondurile de Investiții 
cheltuite pentru construcții «ocia- 
le, în perioada de cînd s-a creat 
combinatul, iar anul acesta, în a- 
fara unor construcții a căror va
loare se ridică la aproximativ un 
milion de lei, vom aloca alte 500 000 
lei pentru dotarea celor existente. 
E o sumă, nu 7

Și interlocutoarea noastră, tova
rășa ing. Valeria Toroslan, di
rector tehnic al Combinatului de 
bumbac nr. 3 din Capitală, ne în
fățișează pe larg, 
cu bucurie, reali
zările de ordin so
cial. O face ca 
precizia ingineru
lui și cu înțelege
rea pe care numai 
o femeie o poate 
avea, atît de clară, 
față de cerințele 
specifice femeii 
muncitoare, mame 
și soții.

Rezolvarea unor 
probleme sociale, 
într-un combinat 
în care lucrează 
peste 5 000 de fe
mei, nu este o 
treabă simplă. 
Preocupările sta
tornice existenta 
aici, pentru asigu
rarea unor condi
ții tot mai bune de 
muncă și viață fe
meii salariate, sînt 
demne de laudă. 
Ele sînt atestate nu numai de 
cifrele amintite, ci și de străda
nia de a găsi soluții adecvate 
fiecăreia din problemele ridicate 
de salariatele din fiecare între
prindere în parte, în funcție de 
specificul și de mijloacele uni
tății respective. în toate între
prinderile acestui combinat s-au 
creat, sau sint în curs de con
strucție, pe lingă secțiile de fabri
cație, grupuri sociale înzestrate cu 
vestiare, dușuri, camere de igienă 
etc. în majoritatea unităților, în 
pauza de masă, muncitoarele au la 
dispoziție bufete unde pot găsi 
cele necesare unei gustări. în unele 
întreprinderi s-a luat inițiativa a- 
menajării unor cantine : la Bum- 
băcăria românească Jilava se va 
construi o cantină nouă ; la între
prinderea „Teleormanul" din Ro
șiorii de Vede, printre alte lucrări, 
se prevede un spațiu asemănător, 
unde vor putea servi zilnic masa 
600 de salariați.

Dintre numeroasele probleme so-

țelege valoarea fiecărei clipe din 
timpul liber al femeii salariate. 
Președintele comitetului sindicatu
lui din combinat, tovarășul Ion 
Botezat, ne relata despre o acțiu
ne, aflată deocamdată la început, 
pentru crearea, pe lingă fiecare 
întreprindere, a unor unități co
merciale mici, cate să ofere femei
lor posibilitatea de a-și face anu
mite cumpărături, la ieșirea din 
schimb. Astfel, la Bumbăcăria ro
mânească Jilava a luat ființă un 
punct alimentar, aprovizionat de 
cooperativa de consum din comună, 
care oferă o gamă largă de produse 
de băcănie, pîine, carne etc. Coope
rativa agricolă de producție a des
chis și ea — la poarta aceleiași în
treprinderi — un chioșc cu legume 
și fructe proaspete. Inițiativa este 
interesantă și merită tot sprijinul 
din partea organizațiilor comer
ciale.

In cadrul acestui combinat există, 
Incontestabil, interes pentru rezol
varea problemelor cu caracter so
cial. Dar din convorbirile avute, cu 
mai mulți reprezentanți ai condu
cerii și ai comitetului sindicatului 
s-au desprins și o serie de probleme 
a căror rezolvare depășește mijloa
cele și competențele combinatului. 
De pildă, asistenta medicală a fe
meilor, în cadrul întreprinderilor. 
Organizarea actuală este defectuoa
să și, nu o dată, această problemă a 
revenit în sesizările salariatelor.

— Cabinetele medicale din între
prinderi, ne spunea tovarășa Oltea 
Panciu, director cu problemele de 
personal, sînt foarte slab dotate. 
Mobilierul și aparatura sînt mai 
mult decit modeste ; fondurile alo
cate pentru medicamente sînt prea 
mici, încît adesea medicamente de 
strictă necesitate lipsesc. Nici pro
gramul de lucru al acestor cabinete 
nu este adaptat cerințelor. Medicul 
dă consultații doar în trei din cele 
șase zile ale săptămînii. In aceste 
condiții, de multe ori, calitatea con
sultațiilor lasă de dorit. Din a- 
ceastă pricină a crescut numărul

ștepte, a trecut la realizarea unei 
secții de prelucrare cu forțe proprii. 
Am vizitat-o. E o fabrică în mi
niatură.

— Cit ați investit în această sec
ție 7 — l-am întrebat pe V. Ranga, 
directorul agenției.

— Totul s-a realizat prin mică 
mecanizare. Ne-a costat în final 
50 000 lei. Deși foarte rentabile, aces
te secții nu au nevoie de instalații 
speciale, nici de mobilier foarte pre
tențios. Pestele se curăță, se prepară, 
se afumă în încăperi simple.

Intr-adevăr, secția nu-i altceva de
cît o clădire mică, sistem vagon, cu

din convor- 
director ge- 
din Depar- 

alimentare și-a

rea pieței cu sortimente noi. (De alt
fel o asemenea secție, construită însă 
cu ani în urmă, are și Centrala peș
telui. Și aici rezultatele sînt asemă
nătoare).

Asemenea secții puteau, pot fi a- 
menajate în viitor de industrie și 
în alte județe. în diversificarea pro
ducției de pește s-ar cîștiga imens 
— cantitativ și calitativ — pentru 
satisfacerea publicului.

După cum am înțeles 
birea avută cu tovarășul 
neral. Centrala peștelui 
tamentul industriei 
propus, pentru viitorul apropiat, să

e drept, restrîns, dar nu se poate 
spune că am vîndut numai pește con
servat prin frig.

— Ce cantități au fost prelucrate 7 
Ce fel de sortimente au fost vîndute 
pe piață 7

— Din 20 000 tone de pește ocea
nic, am realizat 500 tone de fileuri 
și 660 tone de semiconserve. Restul 
a fost transformat în conserve, să
rat și mai ales congelat și livrat în 
această stare unităților comerciale.

E, să recunoaștem, destul de puțin 
în raport cu posibilitățile industriei 
de specialitate, cu cerințele pieței, 
în același timp e surprinzător că s-a 
ajuns ta o astfel de „balanță". Se 
invocă faptul că centrala nu a avut 
posibilități practice (secții speciali
zate) de prelucrare a peștelui ocea
nic. Nimeni nu pretinde ca acum, 
imediat, pe loc, centrala să facă to
tul, imposibilul, dar ar putea realiza 
mult mai mult folosind experiența 
altora, extinzind propria experiență. 
Agenția română de import, de pil
dă — organism comercial din subor- 
dinea M.C.I. — nu a avut în trecut 
nici ea posibilități practice de pre
lucrare a peștelui oceanic pe care îl 
importă. în loc să stea însă și să a-

4—5 încăperi. într-o parte se spală 
și se sortează peștele, în alta, se am
balează in cutii de plastic. Mai are 
o afumătorie, o mică încăpere în 
care peștele e pus la uscat, un tocă
tor mecanic de ceapă. Asta e tot. 
Aici lucrează de Ia 30 la 50 de mun
citori (după sezon) conduși de un in
giner și un maistru. Iată ce ne mai 
spune directorul agenției :

— Deocamdată am lansat pe piață 
20 de sortimente de pește oceanic : 
file în sos de ulei și vin, afumături. 
pește cu măsline, cu ceapă, cu cas
traveți acri...

• — Se vînd 7
— Nu putem face față solicitărilor. 

Și totuși avem o producție mare, 
ea se va ridica la o valoare de 10— 
12 milioane lei pe an. Rentabilitatea 
este și ea deosebită : 10 la sută din 
încasări.

Prin urmare, iată ce scoate la 
iveală inițiativa și experiența agen
ției de import. Se cheltuiesc din 
fonduri de mică mecanizare 50 000 
lei pentru amenajări atît de simple 
și se scot în plus milioane ; pe de 
altă parte se realizează (pentru mo
ment pe scară redusă) diversificarea 
preparatelor din pește, aproviziona-

amenajeze noi centre și secții de fa
bricație, urmînd ca peste un an, doi 
să fie construite și cîteva fabrici 
speciale de prelucrare a peștelui 
oceanic. Sînt intenții, pe care le con
semnăm, așteptind, in același timp, 
finalizarea lor.

Un mare rol în diversificarea pre
paratelor și semipreparatelor din 
pește II are, fără îndoială, alimen
tația publică. Fiecare T.AP.L., 
I.A.P.L., O.C.L. mixt și cooperativă 
de consum (și avem în țară cu su
tele) ar fi putut și poate amenaja, 
cu cheltuieli extrem de reduse, mici 
centre de prelucrare. Din păcate 
însă asemenea amenajări ori nu 
există, ori nu sint folosite. E drept, 
cînd și cînd, mai ales cu ocazia 
expozițiilor de artă culinară, se de
pun „eforturi susținute" și apar 
ca din pămînt, fel de fel de bună
tăți realizate din pește. Am urmă
rit cu atenție soarta preparatelor din 
pește pe care le-a prezentat alimen
tația publică din București la o ex
poziție organizată cu 3 luni în urmă, 
la restaurantul „Carul cu bere". A- 
colo au fost expuse vreo 50—60 de 
sortimente — dovadă a posibilități
lor de care dispune acest sector ali-

claie, specifice întreprinderilor tex
tile, cea mai importantă, după cum 
ne-au «pus muncitoarele cu care 
am stat de vorbă, este însă aceea 
a creșelor și căminelor pentru co
pii. Pentru salariatele-mame, posi
bilitatea de a-și încredința copiii 
pe mîini bune, în timp ce ele sînt 
la lucru, reprezintă un ajutor de 
mare preț. Filatoarele Vasilica 
Gheorghiu, Florica Radu, Lucreția 
Lăzărescu și altele, de la Bumbăcă
ria românească Jilava, ne-au spus 
că sînt foarte mulțumite de ajutorul

în cele noi, unde majoritatea an- 
gajaților sînt tineri, stabilizarea 
cadrelor și calificarea lor sînt le
gate de existența unor cămine pen
tru tineret. întreprinderea „7 No
iembrie" are un cămin cu 90 da 
locuri, iar la întreprinderea „Te
leormanul" urmează să se con
struiască două cămine pentru tine
ret cu cîte 115 locuri fiecare.

Interlocutorii noștri ne-au înfăți
șat apoi un șir de alte măsuri, în 
aparență minore, foarte importan
te însă pentru cine cunoaște și In-

eforturi pentru reclamă — și așa in
suficientă, nu totdeauna inspirată și 
eficientă — ci și de măsuri practice 
în direcția prelucrării peștelui, di
versificării preparatelor culinare. 
Cine are datoria să facă diversifica
rea preparatelor și semipreparatelor 
din pește 7 In primul rînd industria 
alimentară. Am căutat, prin urmare, 
să vedem mai întîi cum stau lucru
rile în acest sector. Tov. V. Stoenes- 
cu, directorul general al Centralei 
peștelui, ne informează.

— în 1970, numai centrala noastră 
a livrat comerțului 20 000 tone de 
pește oceanic. Sortimentul a fost, ce

In unele întreprinderi, mai ales

DIALOG
CETĂȚENESC

SCURT MESAJ 

PE ADRESA 

„ELECTRONICII"
Cum se vinde un televizor 7 

Dar un aparat de radio 7 Nimic 
mai simplu. Cumpărătorul alege 
în magazin tipul care-i place, 
faoe probă, se declară mulțumit 
de funcționare și îl cumpără. Ce 
se întîmplă însă cu aparatele 
cane „cad" la proba de funcțio
nare 7 Rășpunsul — pe scurt •- 
ar fi acesta : producătorul, uz»- 
na „Electronica“-București, le 
depanează.

Dar să trecem de la teorie la 
practică. „In rețeaua comer
cială din județul Alba există 
circa 100 aparate de radio și 264 
televizoare care prezintă dife
rite defecte de fabricație, ne 
informează Aurel Giosan, dis
pecer la Direcția comercială ju
dețeană.

Nu vin reprezentanții firmei 
producătoare să remedieze de
fecțiunile 7 De venit, vin. Dar 
oe repară cînd vin. e o altă 
poveste. Reprezentanța uzinei 
are sediul la Hunedoara. De re
gulă. specialiștii acesteia vin la 
Alba de două ori pe lună. însă 
nu pot rezolva toate cererile. 
Vin, pleacă și lasă aparatele în 
aceeași situație. Cheia proble
mei se află, credem, tot la uzină.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii'

CUM SE PREZINTĂ PE PIAȚĂ 
PEȘTELE OCEANIC?

Ample acțiuni 
in satele maramureșene 

pentru extinderea 
rețelei de alimentare 

cu apă potabilă

„AGENDA SOCIALĂ" 
intr-un combinat 

cu 5000 de salariate
pe care-1 primesc din partea între
prinderii. Ele — și nu numai ele — 
își lasă copiii la creșa sau căminul 
de aici — ambele cu program săp- 
tămînal. întreprinderea „7 Noiem
brie" dispune, de asemenea, de 
creșă și cămin, a căror capacitate 
le situează printre cele mai mari 
din Capitală. E adevărat, deocam
dată, nu toate unitățile — cum e 
cazul la „Tehnica textilă" — au 
create asemenea condiții. Conduce
rea combinatului — la recomanda
rea organizației de partid și a sin
dicatului — se străduiește să gă
sească, în continuare, soluții pentru 
ca toate unitățile sale să aibă 
creșe și cămine. Astfel, s-a prevă
zut construcția unei cr®șe cu 100 de 
locuri și a unei grădinițe cu 240 
de locuri la întreprinderea „Teleor
manul" din Roșiorii de Vede, se 
caută posibilități și resurse pentru 
rezolvarea unei asemenea pro
bleme, în anii următori, și la Fila
tura din Slobozia.

FELICITĂRI 
BOGAT COLO
RATE Șl NIȘTE 

GEAMURI 
SPARTE
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GLORIOSUL SEMICENTENAR

„Sîntem hotărîți 
să obținem 

realizări superioare 
în activitatea economică"
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul Inminării Steagului 
roșu și Diplomelor de fruntașe sau 
evidențiate pe ramură, pentru rezul
tatele obținute In întrecerea socialis
tă In anul 1970, colectivele de mun
că distinse au adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
telegrame în care exprimă atașamen
tul muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor, al tuturor salariaților la 
politica înțeleaptă a partidului, ho- 
tărirea de a munci și mai bine pen
tru a întîmpina semicentenarul par
tidului cu noi și prețioase realizări.

Siderurgiștii noii cetăți a metalu
lui românesc — Combinatul siderur
gic de la Galați — arată in tele
grama trimisă că au început primul 
an al planului cincinal actual în en
tuziasmul și efervescența cu care 
poporul nostru sărbătorește glorio
sul semicentenar al partidului. Sînt 
grăitoare in acest sens cele 20 600 
tone fontă, 8 300 tone oțel, 18 000 
tone aglomerat și 4 600 tone tablă 
realizate peste plan. Vom realiza 
peste angajamentul inițial, se spune 
în telegramă, 10 milioane lei la pro- 
ducția-marfă, dînd astfel patriei mai 
multă fontă, oțel și laminate.

Exprimîndu-și mulțumirea pentru 
distincția primită, colectivul între
prinderii de construcții și montaje 
stderurgice-Gaiați raportează că pla
nul de construcții-montaj pe primul 
trimestru al anului a fost realizat in 
proporție de 107 la sută. De aseme
nea, se angajează să asigure toate 
condițiile ca în ziua de 8 mai să 
înceapă probele tehnologice la la
minorul de benzi la cald.

Cu prilejul primirii distincției, co
lectivul salariaților de la fabrica de 
produse refractare „Refractara"- 
Aleșd s-a angajat ca în întîmpina- 
rea semicentenarului partidului să 
realizeze peste angajamentele luate 
produse în valoare de 2 500 000 lei și 
beneficii de 1 500 000 lei.

La rîndul său, colectivul de sala- 
rlați ai Fabricii de antibiotice Iași 
se angajează ca în cinstea măreței 
sărbători a partidului să-și intensi
fice eforturile pentru ca în cursul 
acestui an să realizeze peste plan o 
producție globală de 10 milioane lei 
și o producție-marfă de 3 milioane 
lei.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
din întreprinderea „Electrobanat", 
evidențiată pe sectorul industriei 
electrotehnică, electronică și auto
matizare, subliniază, în telegrama

adresată, că se angajează să reali
zeze peste prevederile planului, pînă 
la 8 mai, 4 milioane lei la producția 
globală, 8 milioane lei la producția- 
marfă și 3 milioane lei beneficii.

Colectivul de salariațl de la între
prinderea minieră Barza, județul 
Hunedoara, veche așezare minieră 
din Țara Moților, Iși exprimă hotă- 
rîrea de a realiza peste angajamen
tul pe acest an o producție globală 
de 7 300 000 lei, o producție-marfă de 
7 200 000 lei și să depășească produc
tivitatea muncii cu 400 lei pe sala
riat.

Colectivul de muncă al întreprin
derii de montaje conducte magis
trale din Brașov, căreia i s-a decer
nat pentru a patra oară consecutiv 
Diploma de întreprindere evidențiată 
pe ramură, se angajează să mun
cească și de acum înainte cu înaltă 
responsabilitate pentru a-și aduce o 
contribuție tot mai substanțială la 
îndeplinirea vastului program adop
tat de Congresul al X-lea al P.C.R.

în telegrama sosită din partea în
treprinderii miniere „Dobrogea" se 
arată că lucrătorii întreprinderii își 
exprimă hotărîrea de a îndeplini an
gajamentele suplimentare luate în 
întrecerea socialistă de a realiza 
peste plan în anul 1971 o producție 
globală și marfă de 5 milioane lei 
și beneficii în valoare de un milion 
lei.

Colectivul de muncă al uzinei 
„Azur" din Timișoara arată în tele
grama trimisă că și-a majorat anga
jamentul inițial, hotărînd ca pînă la 
finele anului să realizeze peste plan 
o producție globală de 6 milioane lei.

La Uzina metalurgică de metale 
neferoase — Zlatna, județul Alba, în 
primul trimestru al acestui an pla
nul producției globale a fost depășit 
cu aproape 4 milioane lei. întregul 
spor obtinîndu-se pe seama creșterii 
productivității muncii. Aceasta a dus 
și la obținerea unor beneficii supli
mentare în valoare de 4,3 milioane 
lei.

Muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la Stațiunea de mașini agricole Ca- 
simcea, județul Tulcea, unitate evi
dențiată în sectorul întreprinderii 
pentru mecanizarea agriculturii și 
uzine de reparații, se angajează ca 
în anul 1971 să execute la timp și 
de cea mai bună calitate toate lu
crările agricole pentru a obține 
peste plan 220 tone grîu, 350 tone 
porumb, 100 tone floarea-soarelui.

LA PORȚILE DE FIER

A fost lansat rotorul turbinei nr. 5
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TURNU-SEVERIN (prin tele
fon, de la Ion Anghel). Pe șan
tierul Sistemului hidro-energetic 
și de navigație de la Porțile de 
Fier, a 21-a zi a lunii aprilie a 
fost însemnată cu o nouă reali
zare a colectivului întreprinde
rii Energo-montaj : în incinta 
Centralei hidroelectrice Porțile 
de Fier un grup de montori, sub 
conducerea maistrului Ovidiu 
Simionescu, au făcut ultimele 
pregătiri pentru a efectua com

pleta și migăloasa operație a 
lansării rotorului turbinei nr. 5 
Rotorul, cel de-al doilea con
struit la Reșița, este un ansamblu 
compus din peste 10 000 de piese, 
are diametrul de 14 metri și ' 
tărește 650 de tone. Față de 
menele prevăzute în grafic, 
sarea rotorului turbinei nr.
fost înfăptuită cu un avans_
24 de zile. Cu aceasta, lucrările 
de montaj la turbina nr. 5 Sînt 
realizate în proporție de 60 la 
sută.
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REZULTATE DE PRESTIGIU 
ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

Șl A ANGAJAMENTELOR
ÎNTREPRINDERILE județului 

SATU-MARE
INDUSTRIA JUDEȚULUI ALBA

SATU-MARE (cores
pondentul „Scânteii". Oc
ta v Grumeza). — Colecti
vele întreprinderilor in
dustriale din județul Satu- 
Mare raportează îndepli
nirea și depășirea angaja
mentelor. Astfel, depășirile 
la producția globală însu
mează 17,5 milioane lei, a- 
dică aproape dublu față de 
angajamentul luat la în
ceputul anuluî. Depășiri 
substanțiale s-au înregis
trat și la producția desti
nată exportului, valoarea 
acestora totalizînd 5,2 mi
lioane lei valută. De la 
începutul anului și pînă la 
20 aprilie au fost livrate 
beneficiarilor, peste pre-

vederile planului : 330 mo 
cherestea, 1 000 mașini de 
gătit, mașini și utilaje 
pentru lucrări miniere în 
valoare de peste 1 500 000 
lei, confecții valorînd 1 
milion lei. 4 500 bucăți tri
cotaje, aproape 40 000 bu
căți articole sticlărie și 
multe altele.

La panoul de onoare al 
marii întreceri se află, 
printre altele : fabrica de 
mașini casnice „23 Au
gust", uzina „Unio", Com
binatul de exploatare și 
industrializare a lemnului, 
întreprinderea de produse 
industriale. Fabrica de că
rămizi.

ALBA IULIA (cores
pondentul „Scinteii"). — 
Pînă în prezent, la pro
ducția marfă și pres
tări de servicii în in
dustria de stat și lo
cală a județului Alba an
gajamentul luat în cinstea 
semicentenarului parti
dului a fost depășit cu 
peste 20 milioane lei. De 
asemenea, pe 
județului s-au 
peste prevederi 
ne lei beneficii 
oane lei valută
Productivitatea muncii în 
industrie a crescut cu 
400 lei pe salariat peste 
cît se prevăzuse in anga
jament. întreprinderile 
industriale din județ au 
obținut In această peri
oadă însemnate economii

ansamblul 
obținut 
milioa- 
4 mill
export.
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întreprinderile industriale
DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

de materii prime ; eco
nomiile de metal totali
zează 220 tone, față de 100 
tone cit reprezenta anga
jamentul, iar oele de ma
terial lemnos — 942 
fată de 375 mc.

Munca însuflețită a 
lectivelor de ealariati

mc

co
de 

pe văile Mureșului și Tîr- 
navelor, a oelor din Mun
ții Apuseni s-a materia
lizat în producerea peste 
sarcinile de plan a 154 tone 
oțel, 150 tone acid sulfu
ric. 200 tone cărămizi re
fractare, 8 mașini-unelte, 
300 mașini de cusut, 4 461 
tone sare, 3 367 mc de 
cherestea, 1042 mc pre
fabricate din beton, încăl
țăminte în valoare 
942 000 lei ș.a.

sare,

de

SLOBOZIA (corespon
dentul „Scinteii", Lucian 
Ciubotaru). — Oame
nii muncii din jude
țul Ialomița au raportat 
depășirea planului la pro
ducția globală cu 21,5 mi
lioane lei, la producția 
marfă cu 27,1 milioane 
lei. iar la. producția marfă 
vîndută și încasată cu 
17,8 milioane lei. De ase
menea. sarcinile de li
vrare la export au fost 
depășite cu 3.9 milioane 
lei. în perioada care a 
trecut de la începutul a- 
nului, tînăra industrie ia-

lomițeană a livrat bene
ficiarilor, peste sarcinile 
de plan, importante can
tități de produse. Astfel, 
Fabrica de ulei din Slo
bozia a produs suplimen
tar 620 tone ulei comesti
bil, întreprinderea de pre
fabricate din beton Călă
rași a realizat peste plan 
produse în valoare de 
700 000 lei iar Filatura de 
bumbac, care a intrat în 
funcțiune la începutul ac
tualului cincinal, a realizat 
în plus în acest interval 20 
tone fire.

INDUSTRIA JUDEȚULUI BUZĂU

BUZĂU (coresponden
tul „Scinteii", G. Radu). — 
Oamenii muncii din unită
țile industriale ale județu
lui Buzău au consemnat în 
agenda activității lor e- 
conomice realizarea cu 
22 de zile mai devreme a 
angajamentelor asumate 
în cinstea aniversării se
micentenarului partidului. 
Pînă în prezent ei au 
obținut peste prevedei-ile

glo- 
mi- 

lioane lei. Au fost produ
se suplimentar aproape 
800 tone sîrmă trasă și 
sîrmă zincată, 142 tone 
electrozi de sudură, 580 
tone folii și saci din po
lietilenă, confecții în va
loare de aproape 2 mili
oane lei. 2 200 metri cubi 
de prefabricate din be-

planului o producție 
bală în valoare de 23
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Ca și la numeroase alte întreprinderi din fard și aici, la Combinatul chimic din Tîrnâveni, fiecare zi adaugâ 
noi rezultate în realizarea planului și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistâ. în fotografie : un as

pect din cadrul secției de cuptoare a unitâții Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

Evident, în fiecare din cazurile în 
speță, economia națională pierde. în 
primul caz, pentru că necesitatea 
fabricării unui produs este tratată in 
exclusivitate prin prisma rentabilită
ții. Se înlocuiește efortul de găsire a 
surselor de rentabilizare cu o jude
cată rudimentară : „nu e rentabil, 
nu-1 produc", în loc să se îmbine ra
țional și logic preocuparea pentru 
rentabilizare, pentru beneficii cit mai 
mari, cu preocuparea pentru satisfa
cerea în cît mai bunș condiții a ne
voilor de consum ale cumpărăto
rului, în cel de-al doilea caz, întâl
nit mai ales în întreprinderi ale in
dustriei chimice, metalurgice, vo
lumul beneficiilor nu crește pe mă
sura posibilităților pentru că pro
ducția, efortul economic 6Înt privite 
uneori izolat, departe de interpreta
rea lor prin prisma eficienței. în 
timp ce suprafețele și capacitățile de 
producție existente sînt utilizate ne
corespunzător, preocupările pentru di
versificarea producției sînt reduse, iar 
forța de muncă este prost repartiza
tă, se solicită noi fonduri de investi
ții. în fond se urmărește realizarea 
cu minimum de efort a programului 
de producție. Cît privește menținerea 
unor unități ce lucrează cu dotații de 
la buget — cu deosebire în industria 
minieră, de materiale de construcții 
— dimensiunile pierderilor sînt 
precise și cauza lor nu trebuie căuta
tă decît în superficialitatea cu care 
comitetele de direcție și consiliile de 
administrație privesc aplicarea pro
priilor programe de măsuri de ren
tabilizare, de creștere a productivi
tății muncii, de reducere a cheltuie
lilor materiale.

Este vizibilă tendința unor între
prinderi de a se alinia la efortul mi
nim in lupta pentru ridicarea gra
dului de eficiență, de a trece pe pla
nul doi multiplele resurse interne la
tente, care așteaptă să fie valorifi
cate, și de a apela cu insistență Ia 
soluții facile, care nu dau bătaie de 
cap. Cine pierde de pe urma unor a-

CREȘTEREA VENITULUI NAȚIUNAL
semenea tendințe ? Desigur, econo
mia națională — care nu își valori
fică din plin potențialul productiv ; 
întreprinderea — care nu asigură 
statului beneficiul maxim pe care 
gradul de dotare tehnică și nivelul 
de organizare îl reclamă și se lipsește 
astfel de anumite resurse de majo
rare a fondurilor de cointeresare a 
colectivului ; cumpărătorul — căruia 
nu-i sînt oferite mărfuri în sorti- 
mentația solicitată și potrivit cu 
veniturile fiecăruia. Imperativul an
gajării totale a tuturor resurselor și 
posibilităților interne pentru spori
rea eficienței este, așadar, de strin
gentă actualitate. Sporirea rentabili
tății, a eficienței — cerință sublinia
tă în repetate rinduri de către con
ducerea partidului — depășește prin 
acuitatea sa sfera de interese a unei 
întreprinderi, ea constituind o ches
tiune fundamentală a economiei, a 
întregii societăți. Numai in acest fel 
vom reuși ea marele efort de inves
tiții, de dezvoltare și modernizare, pe 
care l-am făcut pînă acum și la care 
ne-am angajat în continuare, să dea 
roadele scontate, să genereze efecte 
economice durabile, tot mai mari.

Iată de ce înțelegerea realistă a 
cerinței că sporirea beneficiului, a 
acumulărilor în vederea accelerării 
ritmului de dezvoltare a economiei și 
ridicării nivelului de trai depinde, 
în bună măsură, de creșterea susți
nută a eficienței în toate ramurile 
industriale. în fiecare întreprindere 
în parte trebuie să declanșeze o in
tervenție neintîrziată, pe planuri 
multiple, pentru valorificarea cu ma
ximum de randament a potențialului 
tehnic, material și uman existent. 
Este un deziderat economic major, 
ce se ridică cu acuitate în principal 
în unitățile care în primele luni ale 
anului au realizat in loc de beneficii

pierderi — „Colorom" Codlea, între
prinderea minieră Orșova — care au 
depășit volumul pierderilor prevăzute 
— C.E.I.L. Focșani, Combinatul mi
nier Bălan — și care nu au îndepli
nit planul de beneficii — Uzina de 
vagoane din Arad, C.E.I.L. Iași, „E- 
lectromotor" Timișoara. Combinatul 
textil din Pitești, Combinatul de 
sticlă din București.

Căutind cîteva explicații in legă
tură cu această stare critică consem
nată la începutul lunii martie, am în- 
tîlnit, nu de puține ori, justificări 
devenite clasice : producție necontrac
tată, necorelări ale indicatorilor fi
nanciari, greutăți în încasarea con
travalorii mărfurilor de la diverși 
beneficiari ș.a Cu o inexplicabilă 
ușurință, însă, directori, contabili din 
întreprinderi trec pe lingă cauzele a 
căror influență a fost hotărîtoare: de
pășirea cheltuielilor materiale de pro
ducție, a numărului mediu scriptic, 
volumul ridicat de rebuturi, mărfurile 
declasate și de calitate necorespunză
toare, dobînzile penalizatoare. Și asta 
în timp ce în perimetrul unor aseme
nea deficiențe economia națională a 
pierdut, numai în două luni din acest 
an, zeci și zeci de milioane lei. Cum 
poate fi interpretat altfel decît 
ca lipsă de spirit gospodăresc, 
ca manifestare de neglijență și 
ineficientă In angajarea banilor 
statului, faptul că Uzina de vagoane 
din Arad și-a realizat la sfîrșitul lu
nii februarie doar in proporție de 40 
la sută planul de beneficii și, în 
schimb, a înregistrat 1,4 milioane lei 
rebuturi, 1.1 milioane lei alte chel
tuieli neeconomicoase și costuri de 
regie generală mai mari decit cele 
prevăzute ?

Nu întîmplător aducem în discuție 
această tendință de justificare super
ficială. fără o analiză realistă, o-

biectivă a nerealizării volumului de 
beneficii și acumulări dintr-o între
prindere sau alta. Dînd curs unor a- 
semenea practici și ocolind interven
țiile directe și eficiente pentru lichi
darea adevăratelor cauze ale renta
bilității scăzute, multe întreprinderi 
din industria ușoară au solicitat mi
nisterului să redistribuie nerealizările 
de beneficii din primul trimestru în 
trimestrele următoare — evident prin 
modificarea planului financiar ini
țial — și să mărească planul de chel
tuieli la 1000 lei producție marfă. 
Ministerul Industriei Ușoare a în
tocmit un nou proiect de plan fi
nanciar și solicită acum Ministerului 
Finanțelor scăderea volumului de 
beneficii planificate pe acest an cu 
cîteva zeci de milioane de lei. Cu 
alte cuvinte, se constată ten
dința de aliniere a planului la 
nivelul realizărilor 1 S-a scăpat 
oare din vedere că pe beneficiile fie
cărei întreprinderi contează bugetul 
statului și că dimensionarea lor nu 
poate fi făcută după bunul plac, 
după ce „iese din producție"? Econo
mia națională, bugetul statului nu au 
nevoie de cifre, de realizări ale in
dicatorilor financiari „aduse din con
dei". ci de beneficii efective. Or, a- 
cestea se pot obține numai lichidind 
neîntirziat risipa, pierderile din pro
ducție, perfecționind activitatea în 
fiecare compartiment de fabricație, 
reduci nd cheltuielile de producție. Se 
afirmă că, în industria ușoară, indi
catorii financiari nu sînt corelați, că 
nu au fost bine fundamentați, dar 
se scapă din vedere că cheltuielile 
materiale au fost depășite In multe 
întreprinderi, că produse în valoare 
de zeci de milioane lei stau în stoc 
din cauza calității necorespunzătoare,

că numai cheltuielile neeconomicoa
se se ridică la multe milioane lei.

Este cunoscut că în momentul de 
față, prin reglementările în vigoare, 
întreprinderile, centralele industriale 
sînt stimulate în realizarea unui vo
lum sporit de beneficii, din care 
rambursează diferite credite primite 
de la stat, își constituie fonduri de 
premiere, surse de investiții necen
tralizate etc. Totuși, mai mulți spe
cialiști și-au manifestat părerea că 
dacă se mențin asemenea tendin
țe de aliniere la efortul minim în 
sporirea eficienței, de tolerare a 
unor deficiente care fac ca volumul 
beneficiilor să fie scăzut într-o în
treprindere, acestea se datoresc și 
faptului că, la ora actuală, unii indi
catori financiari nu sint suficient de 
expresivi, de mobilizatori în angajarea 
la maximum a întregului potențial 
productiv. De aici anomalia că o în
treprindere cu o dotare tehnică ridi
cată se întimplă să aibă un grad de 
rentabilitate mai scăzut, față de una 
cu o înzestrare mai modestă. Sau o 
întreprindere care are fonduri fixe 
și circulante de sute de milioane lei 
să realizeze un volum de beneficii 
mai mic decît una care posedă fon
duri productive mult mai reduse. 
Iată de ce. considerăm că dependența 
strinsă, directă, în toate întreprin
derile, a mărimii acumulărilor bă
nești pe care trebuie să Ie realizeze 
de volumul fondurilor productive — 
fixe și circulante — încredințate de 
către stat, ar face să sporească și 
mai mult răspunderea comitetelor de 
direcție a colectivelor de salariați 
pentru gospodărirea judicioasă a a- 
cestor fonduri, pentru folosirea cu 
rezultate economice superioare a po
tențialului productiv, a resurselor 
materiale și financiare. Indicatorul 
volumului acumulărilor Ia 1000 lei 
fonduri productive ar oferi, indiscu
tabil, o imagine mai completă asu
pra eficienței economice, asupra e- 
fortului și efectului obținut. Urmărit 
deocamdată facultativ, în unele în
treprinderi, acesta ar putea deveni 
un indicator de bază al planului fi
nanciar, fiind mai sintetic și mai sti
mulativ.

• Sesiuni festive
• Conferințe
• Simpozioane

La Casa de cultură a studenților 
din Calea Plevnei au avut loc, 
miercuri, lucrările Colocviului „Par
tidul Comunist Român și mișcarea 
democratică studențească", organizat 
de Consiliul Uniunilor Asociațiilor 
Studențești din Centrul universitar 
București, în cadrul manifestărilor 
consacrate semicentenarului partidu
lui.

La festivitatea de deschidere a 
participat Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist Ro
mân, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei,

Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
Alexandru Soare, președintele Con
siliului U.A.S. din centrul universi
tar București.

în continuare, au fost prezentate 
numeroase comunicări și referate care 
s-au referit la rolul istoric al Parti
dului Comunist Român ca forță po
litică conducătoare a societății noas
tre contemporane, tradițiile lui re
voluționare, lupta studențimii din 
țara noastră, sub îndrumarea parti
dului.

★
La Sala mică a Palatului Republi

cii Socialiste România au început 
miercuri lucrările unei sesiuni de co
municări tehnico-științifice, organi
zate în cinstea semicentenarului par
tidului de Institutul da studii și 
proiectări energetice.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Octavian Groza, ministrul ener
giei electrice, care a relevat contri
buția adusă de specialiștii institutu
lui la dezvoltarea energeticii in țara 
noastră, subliniind, totodată, sarcinile 
complexe ce revin cercetării din a- 
cest domeniu în următorii ani.

Participanțil la sesiune au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu. ,,în aces
te zile de puternică efervescență 
creatoare — se spune în tele
gramă — ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru 
ca alături de întregul popor să con
tribuim cu toate posibilitățile noastre 
la întăptuirea amplului program de 
dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre socialiste".

★
Miercuri s-au deschis la Ministerul 

Afacerilor Externe lucrările sesiunii 
științifice consacrate aniversării se
micentenarului Partidului Comunist 
Român.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de către tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

La sesiune iau parte membri ai 
conducerii ministerului, ai Secției Re
lațiilor Externe a C.C. al P.C.R., In
stitutului de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
Comitetului de partid al sectorului 
III, Comitetului de partid din M.A.E., 
lucrători ai ministerului.

într-o atmosferă de puternică însu
flețire, participanții au adresat o te
legramă Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune 
între altele : Vă asigurăm că nu ne 
vom precupeți energia și eforturile 
pentru ca activitatea desfășurată în 
domeniul politicii externe — parte 
componentă a amplului program de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în țara noastră — 
să fie străbătută de suflul înnoitor 
promovat neabătut de partid, de Co
mitetul său Central, de dumneavoas
tră personal, în viața social-economi- 
că a țării.

★
BRASOV (Corespondentul „Scin

teii", Nicolae Mocanu). — La uzina 
„Hidromecanica", una din întreprin
derile Brașovului unde a activat in 
ilegalitate o puternică celulă a par
tidului, care a mobilizat în jurul ei 
masa largă a muncitorilor, ieri a avut 
loc o intîlnire a colectivului de aici 
cu foști salariați ai întreprinderii* 
majoritatea veterani ai mișcării mun
citorești. Cu acest prilej, tovarășii 
Wilhelm Melas, membru de partid 
din 1923, Ion Balica și Eugen Szicsay, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești, au relevat în cuvîntul lor mo
mente importante din acțiunile con
duse de partid.

în încheierea Intîlnirii a luat cu- 
vintul tovarășul Constantin Drăgan, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.

★
TG. MUREȘ (Corespondentul „Scin

teii", Lorand Deaki). — înscriinidu-se 
in programul manifestărilor organi
zate în intimpinarea semicentenaru
lui partidului, la Tg. Mureș a avut loc 
o sesiune științifică. în cadrul ședinței 
plenare a sesiunii au conferențiat 
tovarășii Nicolae Vereș, prim-secretar

»1 Comitetului județean de partid 
Mureș, despre importanța istorică a 
creării P.C.R. și constituirea prime
lor organizații ale partidului in ju
dețul Mureș ; Ernest Szotyorl, se
cretar al comitetului județean al 
P.C.R., despre conducerea științifică 
a întreprinderilor industriale ; Vasile 
Rus. prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Tirgu Mureș, Li- 
viu Sebestyen, secretar al comitetu
lui județean de partid.

Participanții la sesiune au adresat 
o telegramă C.C. ai P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in care se 
spune, printre altele : „în deplin 
acord cu spiritul și litera co
municărilor prezentate, expresii 
ale gîndurilor noastre, asigurăm 
C.C. al P.C.R., pe dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci și de acum înainte 
fără preget pentru transpunerea în 
viață a politicii înțelepte a partidu
lui, cu profunda sa finalitate uma
nistă, pentru ridicarea pe noi trepte 
ale civilizației socialiste a patriei, 
spre binele întregului popor".

★
FOCȘANI (Prin telefon de Ia Dan 

Poenaru). — în ansamblul manifestă
rilor inițiate în cinstea mărețului ju
bileu — semicentenarul partidului — 
in județul Vrancea au avut loc întâl
niri ale oamenilor muncii cu activiști 
de partid și de stat. în fața a nume
roase cadre didactice și dlevi de Ia 
cele două licee de cultură generală 
din municipiul Focșani, tovarășul Si- 
mion Dobrovici, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, a pre
zentat expunerea : „P.C.R. — conti
nuatorul tradițiilor de luptă ale po
porului român pentru o viață mai 
bună, pentru progresul țării, pentru 
socialism".

★
La Casa Centrală a Armatei din 

București a avut loc miercuri o se
siune de comunicări științifice orga
nizată în cinstea semicentenarului 
partidului de cadrele militare care 
activează pe tărîmul muncii de pro
pagandă, al cercetării istoriei și teo
riei militare, în activitatea editorială 
și în presa militară.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de general-maior Constantin An tip, 
secretar adjunct ai Consiliului politic 
superior, care a subliniat însemnăta
tea acestei manifestări, avîntul cu 
care militarii forțelor armate întlm- 
pină aniversarea partidului, sărbă
toare a întregului popor.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la sesiune au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care iși manifestă profundul devota
ment și recunoștința față de condu
cătorul încercat al poporului nostru. 
Partidului Comunist Român, făurito
rul Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, către comandan
tul suprem. tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu. în ajunul măreței săr
bători prilejuite de semicentena
rul Partidului Comunist Român, 
asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și în viitor 
vom depune întreaga noastră stră
danie pentru a contribui la ridicarea 
conștiinței politice a militarilor for
țelor noastre armate. Ia cultivarea 
devotamentului lor față de patrie, 
popor și partid, a hotărîrilor de a 
înfăptui politica profund patriotică și 
internaționaliste a partidului. Sîntem 
hotărîti să ne închinăm întreaga 
noastră putere de muncă pentru în
tărirea continuă a armatei Republicii 
Socialiste România, scut de apărare 
a libertății, independenței și suvera
nității naționale.

★
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scin

teii", Constantin Căpraru). — Ieri, la 
Palatul culturii din Ploiești a avut 
loc vernisajul expoziției jubiliare „50 
de ani de luptă și mărețe împliniri". 
Au fost prezenți tovarășul Ilie Cîșu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Prahova al P.C.R., reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, un numeros public.

★
în cadrul manifestărilor consacrate 

semicentenarului partidului, Minis
terul Sănătății, Academia de Științe 
Medicale și Uniunea Societăților de 
Științe Medicale au organizat 
miercuri în Capitală simpozionul 
„Partidul Comunist Român și lupta 
pentru sănătatea poporului".

După cuvîntul de deschidere rostit 
de conf. dr. Dan Enăchescu, mi
nistrul sănătății, au prezentat refe
rate și comunicări academicieni, 
membri ai conducerii Ministerului 
Sănătății, ai unor institute de specia
litate, Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)

„Zilele dramaturgiei originale"
Ieri, scena finalei „Zilelor dra

maturgiei originale" a găzduit două 
ipostaze ale spectaculosului proces 
de reîntinerire pe care îl trăiește 
una dintre cele mai venerabile insti
tuții teatrale ale țării : TEATRUL 
NAȚIONAL „VASILE ALECSAN- 
DRI“ DIN IAȘI.

Cea dinții — Drumul tncrede- 
rii, spectacol-manifest pus în sce
nă de Cătălina Buzoianu (sceno
grafia : George Doroșenco). după un 
scenariu de Paul Cornel Chitic — a 
încercat să urmărească cîteva din eta
pele istoriei contemporane a poporului 
român, condus de partidul comunist 
către valorificarea deplină a capacită
ților sale de creație.

Apoi, reprezentația eu Duet de 
Andî Andrieș (în regia lui Victor 
Tudor Popa și scenografia lui T. Th. 
Ciupe) a surprins, intr-un agreabil 
registru de comedie, cîteva din pro

blemele confruntării tinerei generații 
cu viața. în jurul acestui nu
cleu problematic, autorul a țe
sut o intrigă simplă și voioasă, nu 
lipsită de o anume modernitate în 
jocul sistemelor de convenție tea
trală și în schimbarea continuă « 
unghiului de examinare a raporturi
lor dintre personaje.

Sebastian COSTIN

Programul de astăzi al festivalului :
• „Lovitura" de Sergiu Fărcășan in 

interpretarea Teatrului dramatic din 
Baia Mare (sala Schitu Măgureanu a 
Teatrului „Bulandra" — orele 16).

• „Pisica in noaptea de anul nou* 
de D. R. Popescu in interpretarea 
Teatrului Național din Cluj (Sala 
Comedia a Teatrului Național, orei* 
20).
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CENTRAL,
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV

în Introducerea raportului, tovară
șul Todor Jivkov a arătat că cel 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar își începe lucrările 
intr-o atmosferă activă și totodată 
sărbătorească atît în sala congresu
lui, cît și în întreaga tară. „Acest 
lucru este cît se poate de firesc. 
Anii care au trecut după Congresul 
al IX-lea al partidului ne umplu 
inimile cu un sentiment de satisfac
ție și de mîndrie pentru marile suc
cese pe care poporul nostru le-a ob
ținut sub conducerea Partidului Co
munist Bulgar, succese care ne per
mit să configurăm planuri noi. în
drăznețe și absolut realiste pentru 
viitor. Aceștia au fost și ani de amplă 
activitate internațională a partidu
lui, de întărire a unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești, 
de afirmare continuă a prestigiului 
Partidului Comunist Bulgar, ca par
tid marxist-leninist, ca partid consec
vent internationalist".

în partea din raport rezervată si
tuației internaționale și sarcinilor 
partidului și statului în domeniul 
politicii externe, vorbitorul a subli
niat că un merit excepțional în suc
cesele repurtate de socialism revină 
realizărilor uriașe ale Uniunii Sovie
tice, luptei sale pentru pace, pentru 
înțelegere reciprocă și colaborare.

în continuare, în raport se arată : 
„Bulgaria își întemeiază relațiile cu 
țările socialiste frățești pe principiile 
ferme ale internaționalismului socia
list în perioada trecută am reînnoit 
tratatele de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală cu Uniunea Sovie
tică, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia 
și România. Am semnat pentru pri
ma oară un asemenea tratat cu Re
publica Democrată Germană. Am în
cheiat un tratat de prietenie și cola
borare cu Mongolia. Au cunoscut o 
nouă dezvoltare relațiile noastre cu 
Cuba și cu Republica Democrată 
Vietnam, s-au lărgit relațiile noastre 
bilaterale cu R.P.D. Coreeană. Pro- 
movînd această linie, partidul șl gu
vernul depun eforturi și pentru nor
malizarea relațiilor interstatale cu 
Republica Populară Chineză, în po
fida unor serioase divergențe ideolo
gice și politice".

în numele întregului partid șl al 
poporului bulgar, Todor Jivkov a 
exprimat solidaritatea frățească cu 
popoarele eroice ale Republicii De
mocrate Vietnam, Republicii Cuba și 
Republicii Populare Democrate Co
reene care. în pofida provocărilor șl 
acțiunilor agresive fățișe ale forțelor 
imperialiste, construiesc cu succes 
socialismul sub conducerea partide
lor lor glorioase.

„Incontestabil — a afirmat rapor
torul — că în ultimii ani unul din 
cele mai mari evenimente, nu numai 
în viața mișcării noastre, dar și în 
viața internațională, a fost Consfă
tuirea internațională a partidelor co
muniste și muncitorești care a avut 
loc la Moscova în 1969“. Partidul 
Comunist Bulgar — a arătat tovară
șul Todor Jivkov — își va aduce 
contribuția la întărirea continuă a 
unității și coeziunii sistemului socia
list mondial, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a solida
rității și unității de acțiune a tutu
ror forțelor antiimperialiste din în
treaga lume.

Referindu-se, mai departe, la miș
carea de eliberare națională — 
raportorul arată că ea continuă să în
lăture imperialismul din noi regiuni 
ale globului. Pe harta lumii au a- 
părut încă șapte state independente, 
în Angola, Mozambic, Guineea (Bis
sau) și în alte țări, popoarele luptă 
cu arma în mină împotriva colonia
liștilor. Ia amploare lupta împotriva 
regimurilor rasiste din Africa de 
sud, Zimbabwe, Namibia. Vorbind 
despre lupta antiimperialistă tot mai 
puternică din America Latină, ra
portorul a subliniat în primul rînd 
marea importanță a recentei victorii 
a forțelor populare din Chile, acțiu
nile guvernelor din Peru și Bolivia 
impotriva dependenței înrobitoare 
față de monopolurile nord-america- 
ne. T. Jivkov a declarat că P.C. Bul
gar și poporul bulgap sînt solidare 
cu mișcarea de eliberare națională 
a popoarelor și îi acordă sprijin in
ternaționalist frățesc.

Vorbitorul a condamnat vehement 
agresiunea americană din Vietnam 
și intervenția in Laos și Cambodgia, 
precum și încercarea de a concretiza 
doctrina «asiaticii împotriva asiatici
lor». înfrîngerile pe care S.U.A. și 
aliații lor Ie suferă pe cîmpurile de 
luptă din Vietnamul de sud, Cam
bodgia și Laos sînt o nouă confir
mare că, în pofida extinderii războ
iului, ei nu vor reuși să rezolve pro
blema indochineză pe cale militară. 
Agresorii au o singură ieșire : să 
plece din Indochina, dînd posibilitate 
poporului vietnamez, popoarelor din 
Laos și Cambodgia să-și rezolve 
singure problemele interne. „Spre 
această unică soluție realistă și echi
tabilă sînt îndreptate propunerile de 
pace ale guvernului R. D. Vietnam 
și Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, cărora le dăm o înaltă apre
ciere și pe care le sprijinim întru 
totul".

In continuare, vorbitorul a decla
rat că Bulgaria sprijină lupta justă 
a popoarelor arabe și eforturile în
dreptate spre soluționarea pașnică 
a conflictului din Orientul Apropiat 
prin îndeplinirea întocmai a rezo
luției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

Referindu-se la relațiile Bulgariei 
cu țările capitaliste, raportul relevă 
că ele s-au activizat și s-au lărgit. 
Au devenit mai frecvente contactele 
politice guvernamentale la diferite 
niveluri. Delegații Ia nivel înalt 
guvernamentale și de stat bulgare au 
vizitat Turcia, Austria. Finlanda, 
Japonia, Norvegia, Danemarca și 
Islanda. Conducătorii guvernelor și 
șefii de stat din aceste țări și din 
altele au venit în Bulgaria. Paralel 
cu relațiile comerciale tradiționale 
care sînt deosebit de active cu Fran
ța, Italia, Austria, R.F.G., Marea 
Britanie, în ultimul timp se dezvoltă 
colaborarea tehnico-științifică și in
dustrială utilă și reciproc avanta
joasă și cu o serie de alte state capi
taliste. Relațiile cu aceste țări se 
bazează pe principiile coexistenței 

pașnice și avantajului reciproc. Re
ferindu-se la propunerea cu privire 
la convocarea conferinței general- 
europene în problemele păcii, secu
rității și colaborării, raportorul a re
levat ecoul favorabil pe care l-au 
avut propunerile țărilor socialiste în 
rîndurile opiniei publice europene și 
guvernelor unor state din Europa 
occidentală. „Sîntem convinși că în 
ciuda eforturilor Statelor Unite și 
acoliților lor din N.A.T.O., conferin
ța general-europeană va avea loc, 
deoarece corespunde intereselor vi
tale ale popoarelor europene și este 
un imperativ al timpurilor în care 
trăim".

O mare importanță pentru Îmbu
nătățirea continuă a climatului poli
tic din Europa — a spus în conti
nuare vorbitorul — au tratatele sem
nate în 1970 între Uniunea Sovietică 
și R.F.G. și între Polonia și R.F.G., 
precum și necesitatea de a se soluțio
na favorabil problemele dintre R.F.G. 
și R.D.G., precum și dintre R.F.G. și 
Cehoslovacia. O mare importanță 
pentru îmbunătățirea continuă a cli
matului politic din Europa ar avea 
recunoașterea internațională a R.D.G., 
normalizarea relațiilor sale cu țările 
vest-europene, precum și admiterea 
ei în O.N.U. șl în alte organizații in
ternaționale.

„Salutăm — a spus vorbitorul — 
propunerile sovietice realiste cu pri
vire la realizarea dezarmării gene
rale și totale, formulate la tribuna 
celui de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S.".

„Guvernul bulgar — a spus mai de
parte tovarășul Todor Jivkov — con
tinuă să depună mari eforturi pentru 
îmbunătățirea atmosferei politice în 
Balcani, pentru dezvoltarea relațiilor 
de bună-vecinătate și colaborării în
tre statele balcanice. Cu vecina noas
tră din nord — Republica Socialistă 
România — am reînnoit nu de mult 
tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, ne-am coordonat 
planurile pentru noul cincinal, am 
prevăzut o nouă creștere importantă 
a schimburilor de mărfuri. Vom lărgi 
și pe viitor relațiile multilaterale 
dintre țările noastre vecine, în inte
resul celor două popoare aliate și 
prietene, in interesul cauzei noastre 
socialiste comune.

în relațiile cu Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, țara noastră se 
călăuzește după premisa că colabo
rarea celor două state socialiste co
respunde intereselor popoarelor noas
tre. intereselor păcii și socialismului. 
Partidul Comunist Bulgar și guver
nul R.P. Bulgaria depun și vor depu
ne și în viitor eforturi în vederea 
consolidării continue a relațiilor de 
bună-vecinătate bulgaro-iugoslave".

Referindu-se la situația relațiilor 
cu Republica Populară Albania, vor
bitorul a spus că P.C.B. depune și va 
depune și în viitor eforturi sincere 
pentru normalizarea și îmbunătățirea 
relațiilor dintre cele două țări socia
liste balcanice.

„în ultimii ani — se spune mai 
departe în raport — s-a obținut un 
progres evident în relațiile cu Repu
blica Turcia. R.P. Bulgaria își va con
tinua eforturile în scopul dezvoltării 
continue a acestui proces pozitiv în 
relațiile bulgaro-turce.

în urma semnării unor acorduri bi
laterale in anul 1964, au fost norma
lizate relațiile noastre cu Regatul 
Greciei. R.P. Bulgaria va continua să 
sprijine relațiile de bună-vecinătate 
cu Grecia în interesul păcii în Bal
cani și în întreaga lume.

Cu Republica Cipru avem relații 
de prietenie. Sprijinim întru totul 
năzuințele legitime ale poporului ci
priot de a menține integritatea teri
torială. independența și suveranitatea 
tării sale. Paralel cu dezvoltarea re
lațiilor bilaterale cu statele vecine, 
R.P. Bulgaria va sprijini și de acum 
înainte și va participa activ la toate 
acțiunile balcanice multilaterale. în
dreptate spre lărgirea legăturilor e- 
conomice. politice și culturale între 
țările balcanice, spre transformarea 
Peninsulei Balcanice într-o zonă a 
păcii trainice și stabilității. înțele
gerii reciproce și colaborării.

Baza neclintită de granit, pe care 
se întemeiază întreaga politică ex
ternă a R.P. Bulgaria, o constituie 
prietenia și colaborarea cu Uniunea 
Sovietică".

în continuare, vorbitorul a declarat 
că țelul fundamental al politicii ex
terne a Bulgariei este de a asigura 
condițiile internaționale cele mai 
propice pentru construirea societății 
socialiste, de a-și aduce contribuția 
la consolidarea pozițiilor socialismu
lui. progresului și păcii în întreaga 
lume. Datorită participării rodnice la 
viața internațională, la lucrările 
O.N.U. și a celorlalte organizații in
ternaționale, R.P. Bulgaria și-a afir
mat și și-a sporit prestigiul interna
țional, a cucerit pe merit recunoaște
rea de factor constructiv în rezolva
rea problemelor de importanță vitală 
ale timpurilor noastre în interesul 
păcii și progresului. Bulgaria nu a 
mai avut niciodată legături interna
ționale atît de largi, nu a avut nici
odată atît de mulți prieteni pe între
gul pămînt, ca acum.

Un capitol special al raportului este 
consacrat luptei P.C.B pentru con- 
truirea bazei tehnico-materiale a so
cialismului. pentru dezvoltarea intensă 
a economiei. „Principala sarcină so- 
cial-economică a celui de-al 6-lea 
cincinal — a spus vorbitorul — este : 
pe baza folosirii multilaterale a re
zultatelor revoluției tehnico-științi- 
fice, creșterii productivității sociale 
a muncii și dezvoltării economice ra
pide să se asigure satisfacerea com
plexă, și mai deplină, a necesităților 
materiale și cerințelor spirituale cres- 
cînde, creșterea conștiinței socialiste".

O bază solidă a înfăptuirii acestei 
sarcini o constituie nivelul pe care 
l-au atins forțele de producție și re
lațiile de producție în perioada de 
după cel de-al IX-lea Congres al P.C. 
Bulgar. în această perioadă, fondurile 
fixe de producție au crescut cu 69 la 
sută, venitul național a sporit cu 52 
la sută în comparație cu anul 1965, 
97.5 la sută din sporul său fiind obți
nut prin creșterea productivității so
ciale a muncii.

T. Jivkov a arătat că trăsăturile 
principale ale directivelor pentru 

noul plan cincinal sînt intensificarea 
multilaterală a economiei naționale 
și creșterea eficacității ei; accelerarea 
progresului tehnico-științific, dezvol
tarea și perfecționarea structurii pro
ducției sociale și a diferitelor ramuri 
ale economiei ; linia consecventă spre 
crearea unei producții sociale moder
ne, proporțional dezvoltate și de mare 
eficacitate. Fondurile fixe ale țării 
vor crește cu 50 la sută, iar venitul 
național cu 47—50 la sută. Ponde
rea industriei va crește de la 48,8 la 
sută în 1970 la 54,6 la sută în 1975.

Raportul subliniază că accelerarea 
continuă a industrializării tării, apli
carea consecventă a tehnologiei și 
metodelor industriale noi în toate ra
murile economiei constituie acum di
recția principală a dezvoltării eco
nomice, o condiție obligatorie Si o 
premisă a înfăptuirii sarcinii istorice 
nemijlocite a partidului — construi
rea societății socialiste mature.

Mai departe, în raport se arată că 
în 1965 producția globală a industriei 
constructoare de mașini s-a cifrat la
1 189 000 000 leva, in 1970 la
2 629 000 000 leva, iar în 1975 se va ri
dica la 5 625 000 000 leva. Sarcina 
principală a ^cestei ramuri o consti
tuie perfecționarea ei, trecerea de la 
producerea a diferite mașini la pro
ducerea unor sisteme de mașini, unor 
sisteme de instalații, sisteme de mij
loace de automatizare.

într-un ritm foarte rapid va con
tinua să se dezvolte industria chimică, 
volumul producției sale va crește de 
două ori. Deosebit de rapid va crește 
producția de materiale și materii 
prime sintetice. întreprinderile pen
tru producția fibrelor chimice vor a- 
sigura o producție de 70—75 mii tone 
față de 23,1 mii tone în 1970. La sfîr- 
șitul cincinalului prelucrarea țițeiului 
va atinge 12—13 milioane tone.

Primul secretar al C.C. al P.C.B. 
s-a oprit, de asemenea, asupra dezvol
tării actuale și viitoare a metalurgiei, 
energeticii, industriei ușoare, trans
porturilor și agriculturii.

în raport se arată că agricultura, 
care în cincinalul trecut a dat o pro
ducție cu 26 la sută mai mare decît în 
anii celui de-al 4-lea cincinal va in
tra într-o etapă calitativ nouă de dez
voltare în acest domeniu, sarcina 
principală este asigurarea creșterii 
continue a producției agricole, creș
terea productivității muncii și ieftini
rea considerabilă a producției, crește
rea rentabilității producției. Factorul 
fundamental al intensificării conti
nue a acestei ramuri îl va constitui 
aplicarea tehnologiei și metodelor 
industriale în producție și conducere, 
în comparație cu cel de-al 5-lea cin
cinal, producția agricolă va crește cu 
17—20 la sută, iar productivitatea 
muncii cu 40—45 la sută.

O sarcină de mare importantă va 
fi creșterea rapidă a eficacității eco
nomiei prin îmbunătățirea calității 
soluțiilor de proiectare, introducerea 
unor tehnologii noi în lucrările de 
construcții, concentrarea investițiilor 
capitale și reducerea termenelor de 
proiectare și construcție. In anii ce
lui de-al 5-lea cincinal, investițiile 
capitale s-au cifrat la 15 miliarde 
leva, iar In următorii cinci ani în a- 
cest scop vor fi alocate 20—21 mili
arde leva.

Noul mod de abordare a problemei 
concentrării și-a găsit expresia în cre
area, de la începutul acestui an, a u- 
nor noi organizații economice de stat 
pe baza fostelor uniuni și întreprin
deri. Uniunile economice de stat, în 
prezent în, număr de 66. se transfor
mă în unități economice de bază, iar 
întreprinderile de stat care erau pînă 
acum verigi principale devin filiale 
ale uniunilor cu o independentă re
lativă. în opera de concentrare a 
producției agricole a fost găsită o 
formă de perspectivă pentru condi
țiile specifice Bulgariei — complexele 
agro-industriale. Vor fi efectuate im
portante schimbări structurale în 
gospodăriile agricole cooperatiste de 
muncă și gospodăriile de stat și 
va fi realizată concentrarea te
ritorială a ramurilor și culturilor 
agricole în cadrul complexului. Vor 
fi amenajate mari întinderi de pă
mînt pentru culturile omogene și 
mari întreprinderi industriale pentru 
creșterea animalelor, ceea ce va in
fluența eficacitatea exportului. Esen
țial în problema concentrării activi
tății științifice și integrării științei 
în producție este faptul că poten
țialul științific este îndreptat spre 
îndeplinirea sarcinilor celor mai im
portante ale dezvoltării sociale și eco
nomice a țării.

Eforturile în domeniul comerțului 
exterior urmăresc obiectivele : îmbu
nătățirea continuă a structurii ex
portului și creșterea eficacității acti
vității de comerț exterior, folosirea 
la maximum a posibilităților favora
bile care se deschid pentru Bulgaria 
pe o serie de piețe internaționale de 
bază, creșterea într-o și mai mare 
măsură a influenței comerțului exte
rior asupra economiei naționale pen
tru a crea o structură optimă a pro
ducției și a asigura produse de înaltă 
calitate.

Raportul analizează în continuare 
rezultatele aplicării noului sistem de 
conducere a economiei și relevă sar
cinile principale în acest domeniu. 
Sarcini excepțional de importante în 
dezvoltarea economiei în următorii 
cinci ani vor fi : creșterea rolului 
planificării de lungă durată, accele
rarea creării unui sistem unic de in
formare socială de mare eficacitate, 
îmbunătățirea organizării dotării teh- 

rolului
care

nico-materiale, creșterea 
băncilor și fondurilor de 
pun întreprinderile.

Vorbitorul a caracterizat 
după cel de-al IX-lea Congres 
partidului ca o perioadă de creștere 
continuă în domeniul științei, învăță- 
mîntului și culturii, ca și a nivelului 
de trai al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

în prezent, Bulgaria dispune de un 
potențial științific relativ puternic 
pentru condițiile și posibilitățile ei, 
care cuprinde 111 instituții și unități

dis-

anii de 
al

Text prescurtat

de 
în

științifice ale Academiei de științe a 
R. P. Bulgaria, 26 instituții de invă- 
țămînt superior, 49 de centre de cer
cetări științifice și proiectare, 41 in
stituții departamentale și baze 
dezvoltare tehnică. în prezent 
sfera activității științifice lucrează 
aproximativ 55 000 Oameni dintre care 
aproximativ 13 000 sînt lucrători știin
țifici.

în raport se relevă, de asemenea, 
creșterea rapidă a fondurilor mate
riale și financiare alocate pentru dez
voltarea științei.

Referindu-se la dezvoltarea consi
derabilă a științelor sociale, raporto
rul a subliniat importanța lor ca 
bază științifică solidă a conducerii 
sociale și activității ideologice-edu- 
cative, a luptei împotriva ideologiei 
burgheze.

în legătură cu sarcinile viitoare în 
acest domeniu, T. Jivkov a declarat : 
Partidul Comunist Bulgar își propu
ne, după cum se arată în proiectul 
de program, să ridice dezvoltarea ști
inței la un asemenea nivel la care 
întreaga activitate din Bulgaria — 
politică, economică, ideologică, edu
cativă, de conducere etc. — să se în
făptuiască pe bază științifică, în 
conformitate cu teoria marxist-leni
nistă, cu realizările revoluției teh- 
nico-științifice.

Referindu-se la problema reorga
nizării radicale și dezvoltării continua 
a sistemului de învățămînt, Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Bulgar consideră drept un mare suc
ces înfăptuirea învățămîntului obli
gatoriu pentru copiii pînă la vîrsta 
de 16 ani. Numai in cel de-al 5-lea 
cincinal instituțiile de învățămînt au 
dat economiei naționale 410 000 da 
specialiști față de 270 000 cît au dat 
în cel de-al 4-lea cincinal.

înfăptuirea învățămîntului mediu 
general se va efectua, potrivit preve
derilor fundamentale ale reformei 
întregului sistem de învățămînt, încă 
în actualul cincinal.

Se prevăd profunde transformări 
cantitative și calitative în învățămîn- 
tul superior. în cel de-al 6-lea cinci
nal instituțiile de învățămînt superior 
vor pregăti aproape 65 000 de tineri 
specialiști, inclusiv peste 26 000 ingi
neri. Se prevăd măsuri pentrji per
fecționarea calificării după obținerea 
diplomei, pentru îmbunătățirea bazei 
materiale a instituțiilor de învăță
mînt.

în raport se arată, în continuare, că 
P.C.B. a considerat întotdeauna lite
ratura și arta ca o parte componentă 
importantă a activității generale de 
partid. în ceea ce-i privește, cei mal 
buni reprezentanți ai intelectualității 
creatoare merg de cîteva decenii îm
preună cu partidul, privesc creația 
lor ca o muncă de partid, comunistă. 
Orientarea generală a creației artis
tice bulgare o constituie calea legă
turii organice a creatorului cu parti
dul, cu lupta pentru triumful comu
nismului.

Perioada la care se referă raportul 
se caracterizează prin creșterea în 
continuare a rolului conducător al 
partidului comunist în societatea so
cialistă, se spune mai departe în 
raportul C.C. al P.C.B. O etapă im
portantă de dezvoltare a partidului 
după Congresul al IX-lea a consti
tuit-o plenara Comitetului Central 
din iulie (1968) care, pe baza prin
cipiilor leniniste și a normelor vieții 
de partid și în conformitate cu 
condiții, a elaborat importante 
bleme teoretice și practice ale 
strucției de partid, a formulat 
cipalele sarcini ale creșterii 
tinuare a rolului conducător 
dului.

Partidul Comunist Bulgar 
cel de-al X-lea Congres al 
unitate și coeziune, cu o componență 
îmbunătățită din punct de vedere 
calitativ și cantitativ, ceea ce îi vor 
permite să înfăptuiască cu cinste rolul 
său conducător — a relevat Todor 
Jivkov. La 1 aprilie 1971 rîndurile 
P.C.B. numărau 699 476 de membri, 
care fac parte din peste 24 000 de or
ganizații de bază, adică cu 80 800 
persoane mai mult decît în momentul 
Congresului al IX-lea. Muncitorii 
constituie 40,10 la sută din numărul 
total al membrilor de partid, țăranii- 
cooperatori — 26,06 la sută, funcționa
rii — 28,19 la sută. A crescut numă
rul membrilor de partid în virstă de 
pină la 30 de ani. Aproape trei pă
trimi dintre cei primiți în . partid 
după Congresul al IX-lea sînt tineri, 
proveniți în special din rîndurile U- 
niunii Tineretului Comunist-Dimitro- 
vist.

Subliniind necesitatea asigurării 
purității rindurilor partidului, rapor
tul spune : Și în continuare partidul 
trebuie să se degajeze cu hotărîre de 
oamenii care nu posedă sau care și-au 
pierdut calitățile de comuniști, in
stabili din punct de vedere ideologic, 
care admit acțiuni antipartinice, folo
sesc calitatea de membru de partid 
în scopul unor avantaje personale. 
Grija pentru puritatea rindurilor 
partidului, pentru îmbunătățirea com
ponenței calitative a partidului este 
și trebuie să fie o lege pentru toate 
conducerile și organizațiile de partid.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la unele probleme fundamentale ale 
activității organizatorice și ideologice 
ale partidului. înarmat cu ideile mar- 
xism-leninismului, P.C.B. își elabo
rează linia sa pe baza studierii depli
ne și multilaterale a proceselor isto
rice concrete din țară și din lume. 
P.C.B. folosește în mod creator con
tribuțiile la dezvoltarea marxism-le- 
ninismului și experiența practică a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Esența sa ca for
ță socială conducătoare o consti
tuie abordarea științifică a proble
melor vieții sociale.

Referindu-se la legăturile partidu
lui cu masele, la îmbunătățirea mun
cii partidului cu cadrele, Todor Jiv
kov a arătat că funcționarea justă a 
întregului sistem al societății socia
liste depinde într-o măsură hotărî- 
toare de caracterul și conținutul re-
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lațiilor reciproce dintre conducători— 
partid—clasa muncitoare—popor.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că în perioada la care se referă ra
portul a fost confirmată și mai mult 
linia de încredere și respect față 
de cadre, de coeziune în jurul poli
ticii partidului a activiștilor din 
toate generațiile. Organele de partid 
și alte organe ale conducerii sociale 
au fost întărite prin noi detașamente 
de cadre calificate. Numărul mem
brilor și membrilor supleanți ai 
comitetelor regionale și orășenești ale 
P.C.B. cu studii superioare și medii 
a crescut față de anul 1965 de la 
35,2 la sută la 44,7 la sută. în pre
zent, 46 la sută din secretarii orga
nizațiilor de bază ale partidului sînt 
specialiști cu studii superioare și 
medii față de 33 la sută în timpul 
Congresului al IX-lea. Este eviden
tă tendința spre sporirea numărului 
de cadre de partid cu studii de in
giner, tehnice, economice și agroteh
nice.

Referindu-se la activitatea ideolo
gică a partidului, Todor Jivkov a 
declarat că P.C.B. se poate mîndri 
pe drept cuvînt cu faptul " ’ ‘
garia marxism-leninismul 
sformat într-o mare forță 
că el exercită ca teorie și 
puternică influență asupra conștiin
ței maselor.. Totodată cerințele față 
de activitatea ideologică cresc din 
ce în ce mai mult — a subliniat 
vorbitorul. în raport sînt propuse u- 
nele modificări ale statutului parti
dului. Printre altele se consideră 
oportun să se țină pe viitor congre
sele partidului la fiecare cinci ani. 
Astfel convocarea congresele? va 
coincide cu adoptarea directivelor cu 
privire la planul cincinal de dezvol
tare social-economică a țării și va 
preceda desfășurarea alegerilor pen
tru Adunarea Populară.

în activitatea partidului pentru 
perfecționarea conducerii societății, 
a spus mai departe Todor Jivkov, 
un loc central îl ocupă grija pentru 
dezvoltarea în continuare a statului 
socialist, pentru adaptarea funcțiilor 
și structurii sale la schimbările so
ciale, de clasă și politice intervenite, 
pentru lărgirea caracterului său de
mocratic. Păstrînd trăsăturile și func
țiile fundamentale ale puterii clasei 
muncitoare, statul se va transforma 
tot mai mult într-o organizație poli
tică a întregului popor.

Mai departe, vorbitorul a 
ționat eforturile depuse de 
pentru creșterea în continuare a ro
lului sfaturilor populare ; o mare în
semnătate au avut-o în această di
recție hotărîrile plenarei C.C. din 
noiembrie 1968. El a relevat însă că 
mai urmează să se facă încă mult 
pentru a transforma sfaturile popu
lare în organe depline ale autocon- 
ducerii populare, astfel ca preocupa
rea lor principală să fie satisfacerea 
nevoilor multilaterale ale oamenilor 
muncii, atragerea lor activă la con
ducerea statului. Mai departe rapor
tul s-a ocupat de rolul organizațiilor 
obștești în conducerea socială. Refe
rindu-se la activitatea Frontului Pa
triei, vorbitorul a amintit marea a- 
tenție acordată de partid reorgani
zării și îmbogățirii conținutului acti
vității acestuia. întărindu-se func
țiile sale social-politice, crește rolul 
său ca organizație politico-socială a 
întregului popor în conducerea țării. 
Vorbitorul a relevat apoi rolul me
reu crescind al uniunilor sindicale în 
sistemul de conducere socială, al 
Uniunii Tineretului Comunist-Dimi- 
trovist, care numără în prezent peste 
1 milion de membri, ca rezervă a 
partidului și ca un puternic sprijin 
al său în construirea socialismului, 
în prezent U.T.C.-D. este principalul 
organizator al creației tehnice și ști
ințifice a tineretului, al pregătirii 
tehnico-militare a tinerilor, al edu
cării patriotice și internaționaliste a 
acestora.

„în viitor, ca și pînă acum, partidul 
nostru — a spus raportorul — va ac
tiva umăr la umăr cu aliatul său cre
dincios și cu luptătorul activ pentru 
fericirea poporului, cu Uniunea Popu
lară Agrară Bulgară. După cum se 
subliniază și în proie'btul programului 
partiduțui, această organizație fră
țească joacă și va juca un mare rol 
în dezvoltarea societății socialiste, în 
întărirea alianței muncitorilor și ță
ranilor și a unității social-politice și 
ideologice a poporului bulgar".

Referindu-se la activitatea Armatei 
populare bulgare. Todor Jivkov a de
clarat că partidul va manifesta și pe 
viitor grijă pentru menținerea la ni
velul cerințelor a capacității și hotă- 
rîrii de luptă a armatei, astfel ca ea 
să fie un apărător credincios al cu
ceririlor socialiste și al muncii paș
nice a poporului, al cauzei socialis
mului.

Raportul C.C. al P.C.B. s-a ocupat 
apoi de proiectul noii Constitu
ții a Bulgariei, care, după dezba
terea sa cu întregul popor, va fi su
pusă aprobării prin referendum, 
„Noua Constituție a Bulgariei, a de
clarat Todor Jivkov. cuprinde și ex
primă umanismul real și democratis
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SOFIA 21.— Corespondență de la 
C. Amariței și Gh. leva : La Sofia 
au continuat lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar. în cadrul dezbaterilor pe 
marginea rapoartelor de activitate 
ale C.C. al P.C.B și Comisiei Cen
trale de Control și Revizie și a pro
iectelor de documente ale Congresu
lui. au luat cuvîntul numeroși dele
gați care au relevat succesele obți
nute de poporul bulgar, sub condu
cerea partidului. în construirea bazei 
tehnico-materiale a socialismului, în 
dezvoltarea economiei, științei și 
culturii. Ei au subliniat însemnătatea

preturilor cu amănun- 
premlse pentru reduce-

s-a oprit apoi asupra

mul societății socialiste, în care omul 
reprezintă țelul și valoarea supremă. 
Ea constituie baza juridică a dezvol
tării puterii statale, a organelor de 
stat, a drepturilor șl libertăților cetă
țenilor, a democratismului socialist. 
Aceasta este constituția făuririi socie
tății socialiste dezvoltate in Bulga
ria".

Primul secretar al C.C. al P.C.B. a 
arătat că, urmînd linia unei corelații 
juste între fondul de acumulare și 
fondul de consum, în perioada la care 
se referă raportul s-a asigurat 
o creștere rapidă a nivelului de trai 
al populației. în actualul cincinal va 
fi asigurată în primul rînd majorarea 
retribuirii muncii muncitorilor care 
deservesc tehnica nouă, care lucrează 
în sfera științei, în învățămînt. Va 
crește nivelul salariului minim, mic- 
șorîndu-se totodată numărul munci
torilor și funcționarilor cu salarii 
mici. Va continua tendința spre a- 
propierea veniturilor reale ale oame
nilor muncii de la orașe și sate.

Vorbitorul a subliniat apoi că șl în 
domeniul asigurărilor sociale există 
unele probleme nerezolvate, a căror 
esență se reduce la următoarele : 
majorarea nivelului pensiilor minime, 
trecerea la reducerea deosebirii con
dițiilor de pensionare a oamenilor 
muncii din diferite grupuri sociale, 
introducerea pensiilor sociale pentru 
invalizii din naștere și oamenii foarte 
bătrîni care nu au venituri ; pensiile 
să fie corelate periodic cu schimbă
rile intervenite în veniturile popu
lației active ; majorarea alocațiilor 
pentru pierderea temporară a capaci
tății de muncă a muncitorilor și func
ționarilor cu cel mai mare stagiu de 
muncă. Aceste probleme sînt de im
portantă vitală ; pentru rezolvarea 
lor sînt necesare fonduri considera
bile, a spus vorbitorul. Todor Jivkov 
a relevat în continuare că pentru 
rezolvarea problemelor nivelului de 
trai P.C.B. promovează o politică de 
stabilitate a 
tul, creînd 
rea lor.

Vorbitorul . ____
problemei importante a lipsei de con
cordantă care mai există încă între 
puterea de cumpărare crescîndă a 
populației și existența mărfurilor și 
serviciilor ce 1 se oferă, ca structură 
și sortiment. El a declarat că în ac
tualul cincinal va începe lichidarea 
acestei neconcordanțe ; în acest scop 
au și fost elaborate o serie de pro
grame pentru unele grupuri de măr
furi de larg consum.

Raportul s-a oprit în continuare a- 
supra eforturilor partidului îndrep
tate spre rezolvarea problemei locu
ințelor. în actualul cincinal se pre
vede construirea a 250 000 aparta
mente pe linie de stat și prin con
strucția cooperatistă (în cel de-al cin
cilea cincinal au fost construita 
130 000 de apartamente). Pentru con
strucția de locuințe vor fi cheltuite de 
două ori mal multe fonduri decît în 
ultimii cinci ani.

în legătură cu problema creșterii 
natalității, raportorul a relevat rezul
tatele pozitive ale măsurilor adoptate 
pînă în prezent. El a subliniat însă 
că pentru rezolvarea deplină a aces
teia este necesară majorarea alocați
ilor pentru copii.

Una din particularitățile de cea mal 
mare importanță ale Congresului al 
X-lea, care îi conferă un caracter is
toric, o constituie faptul că el va dez
bate și va adopta noul program al 
Partidului Comunist Bulgar — a sub
liniat Todor Jivkov.

Experiența istorică arată că teoria 
noastră trebuie aplicată în mod crea
tor, concretizînd-o și dezvoltînd-o în' 
continuare. în primul rînd în confor
mitate cu condițiile concrete din fie
care tară și etapă în care se află a- 
ceasta și, în al doilea rînd. în con
formitate cu schimbările intervenite 
în situația internațională, în evoluția 
procesului revoluționar mondial și în 
raportul de forțe de pe arena mon
dială. în plus documentele programa
tice ale P.C.B. adoptate pînă în pre
zent au fost îndeplinite de mult. 
Toate acestea cer adoptarea unui nou 
program al partidului care să gene
ralizeze din punct de vedere teoretic 
și să cuprindă experiența istorică din 
trecut și cea actuală și să releve tot
odată tendințele viitoare ale evoluției 
tării, să aplice în mod creator și să 
dezvolte în continuare marxism-leni
nismul în conformitate cu cerințele 
noii etape, să determine și să funda
menteze din punct de vedere științi
fic direcțiile, căile și mijloacele di
recte de aplicare a acestuia.

„Principala particularitate a pro
gramului — a spus 
constă în aceea că 
edificării societății 
tate în Bulgaria, 
dezvoltare pentru 
am căutat să legăm în mod organic 
sarcinile internaționaliste și naționale 
ale partidului, generalul și particula
rul. Am căutat ca programul nostru 
să aibă un colorit bulgar atît ca for
mă. cît și ca conținut, să oglindească 
nu numai ceea ce este valabil pentru 
toate țările și popoarele, ci și condi
țiile specifice, concrete și sarcinile 
partidului nostru, ale poporului nos
tru. Ne-am călăuzit, de asemenea, 
după cerința marxist-leninistă 
programul să fie fundamentat 
punct de vedere științific și să 
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măsurilor preconizate 
nua înflorire a țării, 
carea societății socialiste dezvoltate 
în Bulgaria.

Luînd cuvîntul Ivan Bașev, minis
trul afacerilor externe al R. P. Bul
garia a făcut o trecere în revistă a 
activității pe plan extern a statului 
bulgar și a pus în evidentă principa
lele preocupări de politică externă 
ale tării sale. în legătură cu situația 
din Balcani, vorbitorul a arătat : 
„Politica bulgară în Balcani se ba
zează pe recunoașterea dreptului fie
cărui popor balcanic de a-și alege li
ber calea dezvoltării sale, de a re- 

pentru contl- 
pentru edifi

a demon- 
și coeziu- 

unitatea

realist la maximum, pentru ca el să 
corespundă în deplină măsură condi
țiilor concrete și nivelului de dezvol
tare a țării noastre, ne-am călăuzit 
după faptul că în elaborarea sarcini
lor, nu se poate sări peste unele 
etape, că nu trebuie admis subiecti
vismul și făurite iluzii.

Dezbaterea programului 
strat în mod clar unitatea 
nea rindurilor partidului, 
și coeziunea întregului popor în ju
rul liniei sale generale, unitatea tu
turor generațiilor din Bulgaria". în 
proiectul noului program ai partidu
lui sint oglindite numeroase pro
bleme teoretice noi, extrem de im
portante, cea mai importantă refe- 
rindu-se la locul șl caracterul socie
tății socialiste dezvoltate ca etapă de 
dezvoltare a primei faze a forma
țiunii comuniste, a spus T. Jivkov.

Raportul a amintit principalele 
premise create în Bulgaria pentru 
edificarea societății socialiste dezvol
tate. Prima premisă fundamentală 
este preponderența absolută a relați
ilor socialiste de producție la orașe 
și sate, formarea bazei economice so
cialiste unice de dezvoltare a în
tregii societăți.

O altă problemă teoretică Impor
tantă a activității P.C.B. o constituie 
problema caracterului și tendințelor 
de dezvoltare a proprietății socialiste 
în etapa următoare. Una dintre a- 
ceste tendințe o constituie în anii 
următori lărgirea permanentă și îm
bogățirea celor două forme de pro
prietate socialistă, a întregului popor 
și cooperatistă. Proprietatea între
gului popor (de stat) se va dezvolta 
în primul rînd pe calea perfecționă
rii formelor de folosire a acestei 
proprietăți. în această privință un 
rol deosebit de important îl joacă 
concentrarea producției și pe această 
bază comasarea unităților econo
mice.

Proprietatea socialistă cooperatistă 
se dezvoltă în primul rînd pe linia 
socializării mijloacelor de producție. 
Comasarea gospodăriilor cooperatiste 
și, în special, crearea unor complexe 
agrar-industriale caracterizează prin
cipalele direcții ale acestei tendințe.

Paralel cu aceasta, se va dezvolta 
și o altă tendință importantă. Este 
vorba despre apropierea treptată a 
proprietății cooperatiste și de stat, 
despre contopirea lor în perspectivă 
într-o proprietate unică a întregului 
popor — a spus vorbitorul.

Un sens profund teoretic șl prac
tic îl capătă în programul partidului 
problema privind dezvoltarea struc
turii sociale în etapa edificării socie
tății socialiste dezvoltate in țară, a 
arătat raportorul. El a amintit pre
misele pentru apropierea în conti
nuare a unor grupuri sociale, accen
tuarea trăsăturilor sociale comune 
ale oamenilor muncii din Bulgaria.

Raportorul s-a oprit asupra unor 
teze teoretice ale transformării sta
tului de dictatură a proletariatului 
într-un stat al întregului popor și la 
participarea oamenilor muncii din ce 
în ce mai masivă, în mod direct sau 
prin organe reprezentative, la con
ducerea societății. Partidul comu
nist, rămînînd partidul clasei mun
citoare, devine treptat avangarda po
porului, partidul întregii populații. A 
ține seama de acest proces obiectiv 
nu înseamnă nicidecum a diminua 
rolul conducător al clasei muncitoare, 
a înlocui ideile marxist-leniniste cu 
ideile mic-burgheze, a confunda 
idealul comunist cu ideologia narod- 
nicistă. Partidul comunist in timpul 
construirii societății socialiste ma
ture continuă să fie partidul clasei 
muncitoare și devine totodată trep
tat partidul întregului popor.

Todor Jivkov a relevat apoi în
semnătatea excepțională a noului 
program pentru ridicarea și perfec
ționarea întregii activități de condu
cere a partidului. Elementul cel mai 
important în această direcție constă 
în aceea că programul îi ajută pe 
comuniștii bulgari să țină seama mai 
bine de cerințele legilor obiective 
ale evoluției sociale. Cel de-al doi
lea element constă în aceea că progra
mul va constitui o bază pentru stu
dierea în continuare a unor proble
me teoretice ale evoluției sociale a 
Bulgariei. însemnătatea documentu
lui constă totodată în aceea că el 
nu se adresează numai partidului, ci 
și întregului popor.

însemnătatea internațională a pro
gramului P.C.B. a fost astfel apre
ciată de Todor Jivkov : „Programul 
arată superioritatea incontestabilă a 
sistemului social socialist față de ca
pitalism^ Construind societatea socia
listă dezvoltată, înfăptuim și îndato
rirea noastră internaționalistă față 
de socialismul mondial, față de miș
carea revoluționară internațională, 
însemnătatea internațională a aces
tui document are și un alt aspect 
important. El poate juca un rol po
zitiv ideologic și politic și în rela
țiile dintre popoare și țări, care au 
pășit pe calea necapitalistă de dez
voltare sau vor păși pe calea socia
lismului".

„Sîntem cu toții profund convinși 
că hotărîrile pe care le va adopta 
Congresul al X-lea vor fi transpuse 
în viață", a declarat în încheiere 
tovarășul Todor Jivkov.

glementa după propria sa voință tre
burile sale interne, fără nici un fel 
de amestec din afară, pe respectul 
independentei naționale și a integri
tății teritoriale a tuturor statelor bal
canice".

Congresul a fost salutat de condu
cătorii unor delegații ale partidelor 
frățești. în numele Partidului Comu
nist Român a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv,
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației române.

Lucrările Congresului continuă.

al Prezidiului

i



SClNTEIA — joi 22 aprilie 1971 PAGINA 5

Președintele Consiliului de Stat
5

al Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceausescu,

ș 4 1

i primit scrisorile de acreditare

CUVÎNTĂRILE ROSTITE
Luînd cuvîntul cu prilejul pre

zentării scrisorilor, ambasadorul Ma
riano Pagador Puente a spus :

„în numele președintelui Republicii 
Peru, pe care am onoarea să-1 re
prezint. îmi revine înalta cinste de 
a transmite Excelenței Voastre căl
duroase urări de tot mai importante 
succese pentru marea națiune ro
mână și pentru fericirea personală 
a Excelentei Voastre".

„Guvernul Perului — a spus în 
continuare ambasadorul Peruvian — 
continuă cu succes politica sa fer
mă de reforme structurale și insistă 
în a sublinia că păstrează o poziție 
strictă de promovare a intereselor 
naționale și profund umanitară care 
își are izvorul în istoria și realitățile 
noastre.

Guvernul nostru desfășoară o po
litică internațională care a contribuit, 
în mod eficace, la formarea unei 
imagini veridice asupra Perului re
voluționar în lume. Ea se bazează 
ferm pe respectarea neclintită a 
principiului neintervenției, egalității 
juridice a statelor și îndeplinirea fi
delă a angajamentelor internațio
nale". r

Referindu-se la relațiile tării sale 
cu România, ambasadorul Republicii 
Peru a spus :

„Peru aduce prinosul său de admi
rație curajoasei poziții internaționale 
a Republicii Socialiste România și 
cunoaște rezultatele deosebite obți
nute de ea în creșterea bună
stării poporului.

Am via dorință ca pe timpul 
derii mele în această țară să 
poată face pași concret! pentru
acordurile convenite între guvernele 
noastre să cunoască cea mai satisfă
cătoare desfășurare.

Originea noastră latină comună și 
identitatea de scopuri permit să se 
asigure o solidă și trainică prietenie 
cu guvernul și poporul român. Ex
celența Voastră fiind cel mai distins 
reprezentant al lor".

Luînd cuvîntul, președintele Con
siliului de Stat al României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a mulțumit 
noului ambasador pentru urările ex
primate în numele președintelui Re
publicii Peru și l-a rugat, la rîndul 
său, să transmită cordiale salutări și 
urări de noi succese șefului statului 
și poporului Peruvian din partea sa

Șe
se 
ca

personal, a Consiliului de Stat, a gu
vernului și poporului român.

„Cunoaștem și apreciem — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — efor
turile depuse de poporul Peruvian 
pentru emanciparea sa economică și 
social-politică, pentru consolidarea 
independenței naționale și dezvolta
rea țării în conformitate cu intere
sele sale fundamentale.

România, angajată cu întreaga sa 
capacitate într-o amplă activitate de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, militează cu con
secvență pentru înțelegere și apro
piere între popoare. Țara noastră 
promovează în mod susținut largi ra
porturi de colaborare economică, 
culturală și tehnico-științifică cu toa
te statele, fără deosebire de orindui
rea lor social-politică.

La baza acestor relații situăm în 
mod ferm respectul pentru suverani
tatea și independența națională a sta
telor, egalitatea în drepturi, neames
tecul în treburile interne și avanta
jul rșciproc".

în continuare, președintele Consi
liului de Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu, a spus :

„îmi exprim convingerea, domnule 
ambasador, că eforturile comune 
pentru o tot mai largă valorificare a 
posibilităților de cooperare economică 
și tehnică între Republica Socialistă 
România și Republica Peru, de in
tensificare a schimbului reciproc de 
valori materiale și spirituale vor 
servi intereselor ambelor popoare, 
cauzei colaborării și păcii în lume.

Vă urez deplin succes în îndepli
nirea înaltei misiuni ce vi s-a în
credințat și vă asigur că în activi
tatea pe care o veți desfășura în 
România vă veți bucura de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al meu personal".

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. a avut o con
vorbire cu ambasadorul Mariano Pa
gador Puente, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au luat parte 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu Mănescu. 
ministrul afacerilor externe.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Republicii 
Peru la București.

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări 

a Partidului Socialist Unit din Germania

COCTEIL OFERIT DE AMBASADORUL REPUBLICII

Miercuri Ia amiază, ambasadorul 
Republicii Democrate Germana la 
București, Hans Voss, a oferit un 
cocteil cu prilejul celei de a XXV-a 
aniversări a Partidului Socialist Unit 
din Germania.

Au luat parte tovarășii Manea Mâ- 
nescu, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheorghe Ră- 
dulescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Va-

sile Vlad și Andrei Vela, membri su- 
pleanți ai C.C. al P.C.R., șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai C.C. al 
P.C.R., conducători ai unor institu
ții centrale, organizații de masă și 
obștești, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, gene
rali și ofițeri superiori, personalități 
ale vieții cultural-științifice, ziariști.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați 
membri ai corpului

la București și 
diplomatic.

(Agerpres)

Vizitele delegației militare
a R. P.D. Coreene

Congresul al X-lea al P. C. Bulgar

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

GHEORGHE PANĂ
Stimați tovarăși,

Delegația militară coreeană, condu
să de general de armată O Gin U, 
membru al Biroului Politic și secre
tar al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, șeful Mare
lui Stat Major al Armatei popular» 
coreene, și-a continuat vizita ofi
cială pe care o face în țara noastră.

Miercuri dimineața, militarii co
reeni au fost oaspeții uzinei „6 
Martie" din Zărnești, unde au fost 
salutați de tovarășii Constantin An
ghel, secretar al Comitetului orășe
nesc Zărnești al P.C.R., primarul 
orașului, și Constantin Sofronescu, 
directorul uzinei.

Delegația a vizitat apoi o unitat»

militară, unde a asistat la un exerci
țiu de specialitate.

După-amiază. generalul de armată 
O Gin U și persoanele care îl înso
țesc au vizitat o instituție militară 
de învățămînt. General-maior Ion 
Popescu și colonel Gheorghe Barac 
au prezentat militarilor coreeni baza 
materială de învățămînt, preocupări
le cadrelor didactice pentru continua 
perfecționare a procesului instructiv- 
educativ.

Delegația militară coreeană a fost 
însoțită de general-locotenent Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului forțelor 
armate, și de Kang Iăng Săp, amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. (Agerpres)

SPECTACOL AL ANSAMBLULUI ARTISTIC 
AL ARMATEI R.P.D. COREENE

Ansamblul artistic al Armatei 
populare coreene, care întreprinde 
un turneu în țara noastră, a sosit 
miercuri la Cluj. La amiază, condu
cerea ansamblului a fost primită la 
consiliul popular județean de ing. 
Trofin Simedrea, prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv.

în cursul după-amiezei și seara, 
ansamblul a susținut două spectacole 
care au fost primite de publicul clu
jean cu o deosebită căldură. Progra
mul a cuprins cîntece patriotice șl 
revoluționare, momente coregrafice, 
melodii inspirate din viața și lupta

eroică a poporului coreean pentru 
independența patriei, pentru 
struirea socialismului.

Au asistat tovarășii Aurel 
prim-secretar al comitetului 
țean de partid, președintele consiliu
lui popular județean, Remus Bucșa, 
primarul municipiului, oameni de 
artă și cultură, generali și ofițeri.

Artiștilor oaspeți le-au fost oferite 
flori din partea consiliului popular 
județean și a conducerii garnizoanei 
Cluj.

Cronica zilei
Seth Spaulding, directorul Departa

mentului învățămîntului secundar și 
superior al U.N.E.S.C.O., și Jo
seph Herman, directorul Divi
ziei învățămîntului superior din 
cadrul acestei organizații, care 
se află în țara noastră ea 
oaspeți ai Ministerului învăță
mîntului, au avut, miercuri la a- 
miază, o întrevedere la Comisia națio-

„Ion Creangă" : Co- 
Insula piraților — 18. 
evreiesc de stat: Ma- 
19,30.
de revistă șl comedie

Programul I
Deschiderea emisiunii, 
misiune în limba maghiară. 
La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.
Mult e dulce șl frumoasă. 
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
50 de ani în 50 de evocări. 
România în lume. In circui
tul economic și tehnlco-știin- 
țiflc mondial. Emisiune de 
Ion Petru și Teodor Brateș. 
Jocul salbelor. Cîntece șl 
dansuri populare din zona 
de șes a Banatului, în inter
pretarea artiștilor amatori 
din comuna Drăgolești.
Planeta se grăbește. Film 
documentar de montaj. Sce
nariul șl regia Paul Anghel 
și Sergiu Verona.
Emisiune literară. * Versuri 
de Eugen Jebeleanu în lec
tura autorului. • Cronică li
terară de Edgar Papu. • „Re
nașterea" de Zoe Dumltres- 
cu-Bușulenga. • Noutăți e- 
dltoriale.
Tele-divertlsment. 
Telejurnalul de noapt*.

Programul II
Concert simfonic al orches
trei de studio a Radiotelevi- 
zlunll.
Univers XX. O mlnun* a 
secolului: laserul.
Buletin de știri. Sport. 
Istoria filmului.

• Teatrul de opereta: Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul de Comedie i Nlcnl*
— 50.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul de stat din Bala Mare 
(la Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" — sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Lovitura — 16.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19.30; (sala Studio) : O lună la 
țară — 20.
• Teatrul Giuleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul 
moara din
• Teatrul 
zel-tov ! —
• Teatrul
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 10.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Blmbirlcl — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Legendă șl dor — pre
mieră — 19,30.
• Circul .,Globus" i Spectacol 
prezentat de Circul Mare din Moi- 
cova — 19,30.

î

*
*

*

î
*

româno-iugoslave“
GALAȚI (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Savin Stelian).
în organizarea Consiliului național 

al inginerilor și tehnicienilor din Ro
mânia și a Uniunii inginerilor și teh
nicienilor din R.S.F. Iugoslavia, ieri 
dimineață în aula Institutului politeh
nic din Galați au început lucrările se
siunii tehniep-științifice, intitulată 
„Zilele tehnicii româno-iugoslave", ac
țiune înscrisă în planul de colaborări 
dintre cele două organizații și dedi
cată dezbaterii experienței dobindite 
de specialiștii din țara prietenă în 
domeniul cercetării, proiectării și 
construcției navale. După cuvintele 
inaugurale rostite de inginer Oliviu 
Rusu, vicepreședinte al Consiliului na
țional al inginerilor și tehnicienilor 
din România, și Drăgan Vasilievici, 
membru al C.C. al Uniunii inginerilor 
și tehnicienilor din R.S.F. Iugoslavia, 
conducătorul delegației specialiștilor 
iugoslavi, a început prezentarea refe
ratelor și comunicărilor științifice, 
urmărite de specialiști români de la 
Centranav, Șantierul Naval. ICE- 
PRONAV, Uzina mecanică din Galați, 
de la alte șantiere navale din țară, 
precum și de cadre didactice și stu- 
denți de la Institutul politehnic din 
Galați.

Lucrările sesiunii continuă.

con-

Duca, 
jude-

(Agerpres)

nală română pentru U.N.E.S.C.O. cu 
acad. Andrei Oțetea, președintele co
misiei, și ambasadorul Dumitru Fara, 
directorul secretariatului Comisiei na
ționale române pentru U.N.E.S.C.O.

în cursul aceleiași zile, Seth Spaul
ding a conferențiat la Facultatea de 
drept, despre : „U.N.E.S.C.O. și dez
voltarea învățămîntului".

(Agerpres)

îmi revine plăcuta misiune de a 
vă adresa, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, al tuturor comuniștilor din Re
publica Socialistă România, dumnea
voastră, 
Congres al Partidului Comunist Bul
gar, tuturor comuniștilor, un cald sa
lut tovărășesc, și de a vă exprima, 
totodată, sentimentele de prietenie și 
solidaritate internaționalistă pe care 
poporul român le nutrește față de 
poporul frate bulgar.

Raportul prezentat de primul se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, tovară
șul Todor Jivkov, înfățișează amplul 
tablou al realizărilor remarcabile ob
ținute de poporul bulgar, precum și 
perspectivele dezvoltării economice 
și sociale a Bulgariei în următorul 
cincinal.

întregul popor român «e bucură din 
toată inima de marile succese dobîn- 
dite de harnicul și talentatul popor 
bulgar, sub conducerea partidului co
munist, in făurirea vieții sale noi, li
bere și fericite. Datorită muncii crea
toare, pline de abnegație, a clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectuali
tății, Republica Populară Bulgaria 
s-a transformat într-un stat socialist 
cu o economie modernă, în plină 
dezvoltare, în care știința și cultura 
cunosc o înflorire continuă, iar ni
velul de trai material și spiritual al 
poporului a crescut an de an.

Tovarăși,
Remarcăm cu satisfacție și cu 

cest prilej că între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bul
gar, între țările și popoarele noastre 
s-a statornicit și se dezvoltă o rod
nică colaborare frățească. Prietenia 
dintre popoarele noastre vecine ara 
rădăcini adinei și tradiții făurite în 
lupta comună dusă secole de-a rîndul 
pentru scuturarea jugului străin, 
pentru neatîrnare și independență 
națională, pentru eliberarea socia
lă. în bătăliile duse împotriva reac- 
țiunii, exploatării și fascismului, miș
carea muncitorească și socialistă din 
cele două țări, partidele lor comu
niste au colaborat și s-au într-ajuto- 
rat frățește. în zilele noastre, cînd 
cele două popoare construiesc noua 
orînduire socială și sînt animate d* 
ideile marxism-leninismului, de țelu
rile și aspirațiile socialismului, prie
tenia româno-bulgară cunoaște o e- 
tapă nouă, superioară de dezvoltare.

O contribuție importantă la dez
voltarea raporturilor de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria au adus-o 
și întîlnirile dintre conducerile de 
partid și de stat, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
Acordul comercial de lungă durată 
pentru perioada 1971—1975 prevede 
o creștere de peste 69 la sută față 
de volumul schimburilor de mărfuri 
realizat în perioada 1966—1970 ; se 
dezvoltă cooperarea în producție și 
cea tehnico-științifică ; schimburile 
culturale și artistice urmează și ele 
un curs ascendent.

delegați la cel de-al X-lea

a-

Noul tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, semnat anul 
trecut la Sofia, deschide noi și am
ple perspective de dezvoltare a re
lațiilor dintre România și Bulgaria, 
aduce o importantă contribuție la 
continua întărire a legăturilor fră
țești dintre cele două popoare, la 
cauza socialismului și păcii în lume.

Stimați tovarăși,
După cum cunoașteți, recent, po

porul român a făcut bilanțul succe
selor obținute în realizarea planului 
cincinal 1966—1970. Producția indus
trială s-a dezvoltat intr-un ritm me
diu anual de aproape 12 la sută ; pro
ducția agricolă a crescut cu 24 la 
sută ; venitul național a sporit cu 45 
la sută ; pe această bază a crescut 
substanțial nivelul de trai material 
și cultural al întregului popor. în 
prezent oamenii muncii din țara noa
stră întîmpină cea de-a 50-a aniver
sare a creării Partidului Comunist 
Român, desfășurind o vastă activi
tate creatoare pentru transpunerea în 
viață a programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, adoptat de Congresul al X-lea 
al partidului. Noul plan cincinal 
1971—1975 va constitui o nouă etapă 
importantă pe drumul progresului și 
prosperității României contempora
ne. Partidul și statul nostru înfăp
tuiesc un ansamblu de măsuri pen
tru perfecționarea continuă a rela
țiilor de producție, îmbunătățirea for
melor și metodelor de conducere a 
societății, adincirea democrației so
cialiste, participarea activă a oame
nilor muncii la elaborarea hotăririlor 
Și rezolvarea tuturor problemelor 
importante care privesc viața țării.

Continuind cu succes opera de edi
ficare a socialismului în patria sa, ri- 
dicînd pe noi trepte construcția e- 
conomică, dezvoltînd știința și cul
tura, asigurînd, prin aceasta, baze 
temeinice prosperității materiale și 
spirituale a întregii societăți, Parti
dul Comunist Român își îndeplinește 
atît o înaltă îndatorire față de pro
priul popor, cît și față de clasa mun
citoare internațională, față de forțele 
progresiste contemporane. Partidul 
nostru nutrește convingerea fermă 
că prestigiul socialismului în lume, 
forța sa de atracție vor fi cu atît mai 
mari, cu cît vor fi mai importante 
realizările dobindite de fiecare țară 
care construiește noua orînduire so
cialistă.

Republica Socialistă România si
tuează neabătut în centrul politicii 
sale externe prietenia și alianța fră
țească cu toate țările socialiste. Co
laborarea multilaterală dintre țările 
socialiste trebuie să afirme cu putere 
relațiile noi, marxist-leniniste, inter
naționaliste, de deplină egalitate în
tre state și de într-ajutorare tovără
șească, să ducă la înflorirea și pro
pășirea fiecărei națiuni socialiste, la 
întărirea independenței și suveranită
ții fiecărui stat socialist, la afirmarea 
tot mai puternică a superiorității so
cialismului

Totodată, România dezvoltă ra
porturi de cooperare cu statele din 
întreaga lume. La baza relațiilor sale 
internaționale cu toate statele, indi-

ferent de orinduirea socială, România 
situează principiile independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Ca stat european, România acordă 
o importanță deosebită realizării se
curității pe continentul nostru, con
sideră că este necesar să se treacă la 
organizarea de întîlniri multilaterale 
in vederea pregătirii Conferinței ge- 
neral-europene. De asemenea, guver
nul român militează neobosit pentru 
îmbunătățirea climatului politic în 
Balcani, pentru instaurarea unor le
gături de bună vecinătate și cola
borare multilaterală intre toate «la
tele din această zonă geografică.

Partidul Comunist Român își aduc* 
contribuția activă la lupta împotriva 
politicii imperialiste de dictat și a- 
mestee în treburile interne ale altor 
țâri, de agresiune și înrobire a po
poarelor. El se pronunță cu fermi
tate pentru respectarea dreptului sa
cru al popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta, fără nici un amestec din 
afară, potrivit voinței și aspirațiilor 
lor. Țara noastră iși manifestă soli
daritatea activă față de cauza dreap
ta a eroicului popor vietnamez și a 
celorlalte popoare din Peninsula In- 
dochineză, victime ale agresiunii Sta
telor Unite ale Americii. Ne pronun
țăm, de asemenea, cu hotărîre pen
tru stingerea tuturor focarelor de 
război, pentru rezolvarea crizei din 
Orientul Apropiat pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967.

Partidul nostru dezvoltă legături 
de solidaritate internaționalistă cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
socialist, ale egalității in drepturi și 
neamestecului în treburile interne, a 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător pro
pria sa politică internă și externă. 
Numai respectarea neabătută și în
făptuirea in viață a acestor princi
pii pot duce la depășirea actualelor 
dificultăți din mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, la re
facerea și întărirea unității acestei 
mișcări.

Partidul Comunist Român va ac
ționa și în viitor pentru a-și aduce 
contribuția la cauza colaborării și 
unității țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor antiimperialiste.

în încheiere, permiteți-mi, dragi 
tovarăși, să vă adresez dumneavoas
tră, Partidului Comunist Bulgar, tu
turor comuniștilor urări de succes 
deplin în înfăptuirea programului pe 
care îl va adopta congresul în ve
derea construirii societății socialiste 
dezvoltate în patria dumneavoastră, 
pentru prosperitatea și fericirea po
porului bulgar.

Trăiască prietenia șl colaborarea 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, din
tre poporul român și poporul bulgar!

Trăiască unitatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a întregului front 
antiimperialist !
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LENINISMUL SPIRIT VIU, CREATOR
(Urmare din pag. I)

Prin aplicarea legilor generale ale 
construcției socialiste potrivit parti
cularităților societății noastre, P.C.R. 
își aduce contribuția la dezvoltarea 
experienței mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, la teza
urul comun, teoretic și practic, al 
marxism-leninismului. în același 
timp, comuniștii din țara noastră, 
poporul român au studiat și studiază 
cu atenție experiența celorlalte po
poare care construiesc orinduirea 
nouă — socialismul și comunismul 
— însușindu-și și aplicînd creator 
ceea ce corespunde cerințelor vieții 
sociale din România.

învățătura marxist-leninistă relevă 
cu pregnanță că interesele naționale 
ale popoarelor și cerințele interna
ționalismului proletar nu se exclud, 
ci, dimpotrivă, se condiționează re
ciproc, între ele existînd o unitate 
dialectică organică. Acest adevăr 
este verificat și de experiența se- 

a Partidului Comu- 
care îmbină în în- 

națio- 
inter- 
efor- 

pentru

micentenară 
nist Român, 
treaga sa activitate interesele 
nale ale poporului nostru cu 
naționalismul proletar. Prin 
turile pe care le desfășoară 
succesul operei de construcție socia
listă, el își Îndeplinește atît Îndato
ririle naționale, cit și cele interna
ționale, știut fiind că, cu cit fiecare 
țară socialistă este mai prosperă,

mai puternică, cu atît sporesc for
țele mondiale ale socialismului, for
țele antiimperialiste, iubitoare de 
pace și progres de pretutindeni.

Pătruns de înaltele răspunderi 
ce-i revin ca detașament activ al 
mișcării revoluționare contemporane, 
P.C.R. manifestă o preocupare neslă
bită pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare ale României 
cu toate țările socialiste, își inten-. 
sifică legăturile cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu torțele 
democratice, antiimperialiste, duce 
o neobosită activitate internațională 
în slujba cauzei socialismului și co
munismului, a luptei pentru destin
dere, securitate și pace în lume. în 
raporturile sale cu partidele frățești, 
P.C.R., militînd perseverent pentru 
unitatea mișcării comuniste, pornește 
de la faptul că marea diversitate de 
condiții — politice, economice, geo
grafice, naționale — în care acti
vează partidele comuniste, generează 
în mod legic, în cadrul obiectivelor 
majore comune ale socialismului și 
păcii, o multitudine de modalități 
concrete, distincte, în desfășura
rea luptei revoluționare. în so
luționarea problemelor specifice 
care le stau în față, ca și deosebiri 
în aprecierile cu privire la anumite 
fenomene social-politice ale contem
poraneității. în aceste condiții, esen
țial în asigurarea unității mișcării 
comuniste este respectarea riguroasă 
a dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia politică,

neamestecul în treburile altul partid, 
egalitatea deplină în drepturi, res
pectul internaționalist reciproc. în ce 
privește' deosebirile de păreri care 
pot apărea între partide, calea rezol
vării lor este discutarea de la partid 
la partid, de la conducere la condu
cere, într-un climat de încredere, în
țelegere și stimă reciprocă.

în acest spirit, Partidul Comunist 
Român este hotărît să acționeze și în 
viitor pentru amplificarea relațiilor 
de solidaritate, colaborare și priete
nie cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, să facă tot ce depinde 
de el pentru a contribui la netezirea 
drumului spre normalizarea relațiilor 
între partide, spre refacerea și întă
rirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești, pe baza marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
proletar.

Aniversarea nașterii Iui Vladimir 
Ilici Lenin, prilej de evocare și tre
cere in revistă a grandioaselor trans
formări revoluționare petrecute în 
epoca noastră pe arena lumii, relevă 
mai pregnant ca oricînd necesitatea 
de însemnătate capitală pentru parti
dele clasei muncitoare, pe care Le
nin a subliniat-o mereu, de a fi 
prezente în miezul vieții, al rea
lităților contemporane, de a se 
identifica neabătut cu interesele su
preme ale oamenilor muncii, cu nă
zuințele umanității spre dreptate și 
echitate socială, pace, progres și 
prosperitate.

Un remarcabil rezultat al fotbaliștilor noștri
» 7

NOVI SAD, 21 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). — După amiază de 
primăvară, timp frumos și 25 000 de 
spectatori, iată condițiile in care a 
început întîlnirea amicală dintre re
prezentativele de fotbal ale Iugosla
viei și României. Primul sfert de oră 
se scurge... în liniște, atît în tribune, 
cit și pe teren. în ciuda declarațiilor 
dinaintea începerii jocului — „vom 
juca deschis, pentru spectacol"... „este 
o partidă de verificare...", cele două 
formații sînt foarte prudente și în 
spațiul de joc nu se petrece nimic 
deosebit minute în șir. Este adevă
rat, întîlnirea e amicală, dar se joa
că la nivel de echipe reprezenta
tive și fiecare formație ține la pres
tigiu, la palmares. De abia în min. 19, 
o combinație frumoasă a jucătorilor 
noștri — balonul trece pe la Anca. 
Dembrovschi, Neagu, Dumitrache — 
se încheie cu un șut 
Dumitrache la poartă. Dar, 
este atent și prinde.

Meciul este echilibrat, __ ,___
mult la mijlocul terenului, fiecare 
dintre cele două echipe fiind preocu
pată îndeosebi să... distingă și să 
distrugă intențiile partenerului de 
dispută. Apărătorii noștri joacă bine, 
grupat — vin la dublaj — Dembrov
schi și Lucescu se retrag adesea 
pînă pe linia fundașilor pentru a-i 
ajuta cînd sînt presați. Această ma
nevră tactică nu spune nimic nou 
despre echipa României. Ea își face 
jocul său obișnuit, nelăsîndu-se im
presionată de adversari, și acest fapt 
îl reținem ca un prim aspect pozi
tiv în evoluția reprezentanților 
noștri. în tabăra cealaltă lucrurile se 
petrec la fel și din aceasta rezultă 
un joc economicos, cu apărători la 
post — Holțer și Paunovici îl păzesc 
cu strășnicie pe Dumitrache — din
coace Sătmăreanu și Dinu nu-1 pierd 
din ochi pe Geaici — cu atacanți 
așteptînd, gata să profite de pe urma 
celei mai neînsemnate erori sau 
neatenții.

Primul înaintaș, căruia i se ivește 
o asemenea ocazie este Geaici, dar 
scapă prilejul șutind de la 8 m pe 
lîngă poartă (min. 33). Geaici este 
una din marile vedete ale partidei. 
A doua este Dumitrache — amîndoi 
vor juca peste o lună în Selecțio
nata lumii. Și parcă pentru a-1 „ega
la" pe Geaici. în contraperformanța 
din acest minut. Dumitrache va rata 
și el o mare ocazie, în min. 75. cînd 
singur cu portarul iugoslav, după ce 
driblase trei adversari, va aluneca ia 
cîțiva metri de... gol. Prima repriză 
se încheie fără ca tabela de marcaj 
să fi suferit modificări, dar specta
torii nu sînt nemulțumiți pentru că 
în lipsa fazelor la poartă, jucătorii 
celor două echipe le oferă execuții

al Iul 
Vukevici

se joacă

tehnice de mare finețe, suite de 
pase milimetrice, care le dezvăluie 
clasa.

După pauză, echipa care urcă 
este reprezentativa noastră. Este o 
surpriză plăcută pentru noi să con
statăm că fotbaliștii români, apre
ciind just raportul de forțe, joacă cu 
dezinvoltură, pasînd cu siguranță, 
apărîndu-se ferm și contraatacînd 
fulgerător : echipa României joacă 
în stilul unei echipe mature. După 
suite întregi de pase, executate lent, 
care macină jocul și nervii adversa
rilor, urmează acțiuni rapide, în care 
pasele sînt mai subtile, dirijate cu 
viteză sporită spre careul lui Duj- 
kovici. In min. 56, Dembrovschi pro
fită cu o neașteptată oportunitate de 
lipsa de atenție a portarului iugoslav 
și șutează extraordinar de la 30 m. 
1—0 pentru echipa României. Va fi 
de altfel, singurul gol al meciului : 
pentru că. așa cum spuneam. Dumi
trache va rata în min. 75, iar bara 
lui Răducanu se va opune la șutul, 
din lovitură liberă, al lui Geaici, în 
min. 79. în jumătatea de oră care a 
urmat, gazdele au atacat cu îndîrjire, 
dorind egalarea. dar echipa noastră 
a jucat exact, păstrînd avantajul luat 
prin golul înscris de Dembrovschi. Și 
astfel fluierul final al arbitrului grec 
Eustatis Papavasiliu, care a condus 
slab, consemnează o frumoasă victo
rie a fotbaliștilor români, obținută în 
urma unui joc de bună factură teh
nică, pe terenul adversarului. Este o

victorie prestigioasă deoarece a fost 
realizată în fața unei echipe puterni
ce, echipa Iugoslaviei, care se bucură 
de deosebite aprecieri pe plan inter
național. Este o victorie prețioa
să nu atit pentru că va ră- 
mîne înscrisă în palmaresul repre
zentativei României, cît pentru fap
tul că este înregistrată la primul meci 
internațional din acest an al echipei 
noastre. Ceea ce ne dă convingerea 
că „unsprezecele tricolor" a rămas 
aceeași formație pe care o cunoaștem 
din ultimii doi ani : animată de spi
rit competitiv și capabilă să se con
centreze pentru a juca la nivelul cu
venit un meci internațional impor
tant. La capitolul remarcări am pu
tea să trecem pe toți cei 12 jucători 
români, care au evoluat, dar subli
niem comportarea lui DINU, DEM
BROVSCHI, RĂDUCANU, dan, lu
cescu și DUMITRU. De la gazde 
ne-au plăcut Holțer, Pavlovici, Bje- 
kovici și, bineînțeles, Geaici.

IUGOSLAVIA : VUKEVICI (DUJ- 
KOVIC1) — PAVLOVICI, PAUNO
VICI, HOLȚER, RAJKOVICI (STE
PANOVICH—ANTONIEVICI. GEOR- 
GEVICI—OBIjAK. JERKOVICI, RU
RAL (BJEKOVICI), GEAICI.

ROMANIA : RADUCANU — SAT- 
MĂREANU, DINU, DAN, MOCANU 
— ANCA, DUMITRU — NEAGU 
(NUNWEILLER) DEMBROVSCHI, 
DUMITRACHE, LUCESCU.

Ion DRAGAN

„Cursa munților"
SINAIA. — (Prin telefon) : Etapa 

de ieri — un circuit de 7,5 km. par
curs de opt ori, nu a adus, cum sa 
presupunea, vreo modificare substan
țială în clasament. Mai ales în par
tea care privește fruntașii cursei. 
Aceasta pentru că toți alergătorii au 
parcurs cei 60 km în grup compact, 
așa cum de altfel 
start.

Dintre momentele 
sânte ale etapei de 
de noi în zona cu 
mai mare a traseului, se cuvin sub
liniate două, trei 
(Metalul Plopeni) 
dare in turul al 
prins cam după 
Nemțeanu (C.S. Brăila), talonat în
deaproape de T. Drăgan (Voința 
București), și I. Cernea (Steaua) și-au 
creat ușor avans în penultimul tur, 
avans pe care însă au trebuit să-1 
cedeze ; în fine, către final, dinamo-

porniseră din
ceva mai intere- 
ieri, consemnate 
altitudinea cea

: Mircea Virgil 
a încercat o eva- 

treilea. dar a fost 
un kilometru ; D.

*

vistul V. Selejan și-a asigurat un loc 
confortabil la conducerea plutonului, 
de unde pe ultimele sute de metri a 
lansat atacul decisiv, ciștigînd etapa 
cu un avans de 2 metri.

în același timp cu învingătorul e- 
tapei au fost cronometrați și frun
tașii clasamentului general. în acest 
fel, înaintea etapei de astăzi, cu 
care întrecerea se încheie, pe pri
mele 5 locuri se află în ordine : Al. 
Sofronie, T. Drăgan, I. Cernea. St. 
Suciu, Fr. Gera I. „Traseul ultimei 
etape (Sinaia — Ploiești — București) 
— încerca un pronostic antrenorul 
Marin Niculescu — nu oferă. în mod 
normal, prilej de surpriză. Cei cinci 
aflați acum în frunte nu pot pierde 
deci locurile ocupate pe deplin merit, 
după evadarea lor din etapa a II-a“.

Sosirea în ultima etapă va avea 
loc pe velodromul Dinamo, astăzi. în 
jurul orei 13.

Ion DUMITRIU
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» Printre colinele verzi : PATRIA
— 10; 13; 16; 18,45; 21,15.
• Zestrea domniței Ralu: LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : SALA PALATU
LUI — 18 (seria de bilete — 3679), 
FAVORIT — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Haiducii lui Șaptecai : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 13,15; 20,30.
» Trimis extraordinar : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Domiciliul conjugal : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Mihai Viteazul: LUMINA — 
9,45; 15; 19, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15; 19, DRUMUL SĂ
RII — 15; 19, FLOREASCA — 
15,30; 19,30.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Sunetul muzicii : FESTIVAL — 
9; 12.30; 16,30; 20,15.
• Mexic '70 : TIMPURI NOI — 
9,15; 11.15; 13,15; 15,15; 17,15.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19,15; 20,45.
• Lumea comică a lui Harold 
Lloyd — 9, Viața sportivă — 10,30; 
12,30; 14,30, Sîmbătă seara, dumi
nică dimineața — 16,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
» Cei trei care au speriat Vestul : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Secretul din Santa Vittoria:
GRIVIȚA — 9; 11,45; 15; 17,45;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
• Doar un telefon : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.

?, Eliberarea : DACIA — 8,45—19,30 
n continuare.
• Prețul puterii : BUCEGI — 10; 
16; 18,15; 20,30, LIRA — 15,30; 18; 
20,15, CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
» Vagabondul : UNIREA — 10; 
16; 19,30.
• Clanul sicilienilor : FEREN
TARI — 15,15; 17,45; 20.15, MUNCA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Tripla verificare : CRlNGAȘI 
— 15,30; 18; 20,15.
» Adio, Granada ! : VOLGA — 
9,30: 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Poienile roșii : VIITORUL — 16; 
18; 20.
• O duminică în familie : MOȘI
LOR — 16; 16; 20.
• Cinci pentru infern: COSMOS 
— 15,30: 18; 20,15.
• Renegata : FLACARA — 15;
17,30; 20.
* Los Tarantos : ARTA — 9,30;
11,30- 13,30; 15,30; 18; 20,15, RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Trec zilele : PROGRESUL — 16; 
18: 20.
• începutul : LAROMET — 15,30;
17.30, 19,30.
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viața internațională
ÎN SPRIJINUL 
CONVOCĂRII 
CONFERINȚEI 

GENERAL-EUROPENE
Convorbirile sovieto-finlandeze
MOSCOVA 21 (Agerpres). —Liiind 

cuvîntul la un dineu oferit de amba
sadorul Finlandei la Moscova, cu 
prilejul vizitei în U.R.S.S. a premie
rului Ahti Karjalainen, Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a relevat că, 
în cursul convorbirilor pe care 
le-a avut cu premierul finlan
dez au fost abordate probleme ale 
întăririi securității europene. Uniu
nea Sovietică și Finlanda, a spus el, 
depun eforturi pentru pregătirea 
conferinței general-europene, care 
ar constitui un aport important la 
cauza destinderii internaționale și 
întăririi păcii generale. Conferința, 
a subliniat Alexei Kosîghin, ar con
tribui, fără îndoială, nu numai la 
creșterea încrederii în Europa, ci ar 
ajuta și la organizarea unei colabo
rări economloe și tehnico-științifice 
ample Intre țările europene.

Ua rîndul său, premierul Karjalai
nen a arătat că guvernul Finlandei 
intenționează să continue activitatea 
pentru Înlăturarea piedicilor care 
stau in calea realizării unei mai mari 
înțelegeri Internaționale în problema 
convocării conferinței general-euro
pene, astfel încît această înțelegere 
să ducă la rezultate concrete.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN PAKISTANUL DE EST

CARACI 21 (Agerpres). — Forțele 
armate pakistaneze continuă să-și 
consolideze pozițiile deținute în zo
nele de frontieră din sectoarele orien
tal și occidental ale Pakistanului de 
est — relevă un comunicat oficial di
fuzat marți la Dacca. Se menționea
ză că trupele guvernamentale au pro
cedat la operațiuni de curățire in re
giunile apropiate de localitățile Brah- 
manbaria, Akhaura, Chaeanga și Me- 
herpur și în districtele Comylla și 
Khustia. Surse oficiale au precizat, pe 
de altă parte, că aeroportul de la 
Sylhuet se află în continuare sub 
controlul armatei pakistaneze și că 
avioanele companiei „Pakistan In
ternational Airlines" au asigurat in 
ultimele zile legătura normală între 
Dacca și localitatea amintită.

Președintele
Pompidou despre
politica Franței

in domeniul apărării
PARIS 21 (Agerpres). — Președin

tele Georges Pompidou a făcut o de
clarație la Palatul Elysee în fața 
membrilor Consiliului Superior pen
tru problemele militare. Evocind ele
mentele politicii de apărare definite 
de generalul De Gaulle, președintele 
Pompidou a subliniat că Franța nu 
trebuie să se resemneze la rolul de 
auxiliar al altor țări în problemele 
securității sale. Desigur, nu se pune 
problema de a nega necesitatea ca 
Franța să încheie alianțe, a spus șe
ful statului francez „dar convingerea 
noastră profundă este că o țară care 
lasă in seama altora înfăptuirea 
securității sale este condamnată să-și 
piardă pină și aparența existenței 
șale independente".
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Miting în zona eliberată 10 ANI DE LA VICTORIA DE LA PLAYA GIRON SESIUNEA BIROULUI F.S.M.; ȘEDINȚA CONSACRATA

a Vietnamului de sud
organizat de Alianța forțelor naționale, democratice și 

pașnice din Vietnam

VIETNAMUL DE SUD 21 (Ager
pres). — Cu prilejul celei de-a treia 
aniversări a constituirii Alianței for
țelor naționale, democratice și paș
nice din Vietnam, Comitetul Central 
al acesteia a organizat un miting 
solemn în zona eliberată, la care au 
participat reprezentanți ai C.C. al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, ai diverselor or
ganizații de masă, personalități po
litice, scriitori, profesori, artiști, uni
tăți ale forțelor armate populare — 
informează Agenția de presă Elibe
rarea.

In cuvîntarea rostită la miting, 
Trinh Dinh Thao, președintele C.C. 
al Alianței forțelor naționale, demo
cratice și pașnice din Vietnam, vice
președinte al Consiliului Consultativ 
al Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud, 
a evidențiat succesele importante ob
ținute de Alianță în lupta politică pe 
care a desfășurat-o în ultimii trei 
ani în orașele sud-vietnameze împo
triva regimului Thieu-Ky și a impe
rialismului american. El a subliniat, 
totodată, că patrioții sud-vietnamezi 
și-au întărit forța militară și poli
tică, repurtînd victorii remarcabila 
pe toate planurile șl extlnzînd fron
tul unit de luptă pentru salvare na
țională. „Ne reafirmăm hotărîrea de 
a continua să ne unim strîns șl să 
cooperăm cu Frontul Național de Eli
berare în acțiuni de perspectivă, în 
lupta pentru independența națională 
și pace, pentru o viață liberă șl feri
cită a întregului popor" — a spus în 
încheiere Trinh Dinh Thao.

în cadrul mitingului a luat cuvîn
tul, de asemenea, Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al 
F.N.E., care a relevat contribuția A- 
lianței forțelor naționale, democrati
ce și pașnice din Vietnam la lupta în
tregului popor împotriva imperialis
mului american și a regimului 
Thieu-Ky.

★
PNOM PENH. — Intelectuali ți 

personalități politice khmere, care au 
trecut in zona eliberată a țării, au 
dat publicității o declarație in care 
condamnă intervenția americano-sai- 
goneză fi regimul de la Pnom Penh 
și își reafirmă hotărirea de a parti
cipa la lupta condusă de Frontul Na
țional Unit Kampuchea împotriva a- 
cestora. Semnatarii declarației chea
mă toate forțele patriotice să se ală
ture luptei conduse de Funk.

WASHINGTON. — în capitala 
S.U.A. continuă acțiunile antirăzboi
nice organizate de „Asociația vetera
nilor din Vietnam contra războiului", 
care vor culmina sîmbătă cu marele 
marș de protest de la Washington, 
în capitala Statelor Unite se apre
ciază că numărul participanților la 
demonstrațiile din cursul acestei săp- 
tămini va depăși cifra de 2,5 mili
oane.

★
PNOM PENH 21 (Agerpres). — Li

derul administrației de la Pnom 
Penh, Lon Noi, și-a anunțat miercuri 
intenția de a forma un nou cabinet, 
informează agenția Reuter.

Copenhaga. — Amplă demonstrație a femeilor daneze împotriva discrimi
nărilor pe plan social, pentru egalitate în drepturi cu bărbații.

Acord comercial între Chile și R.P. Chineză
SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager

pres). — In capitala chiliana a fost 
semnat un acord între Chile și R.P. 
Chineză, destinat lărgirii relațiilor 
comerciale bilaterale. Acordul, para
fat de ministrul chilian al economiei, 
Pedro Buskovic și de adjunctul mi
nistrului comerțului exterior al R.P. 
Chineze, Ciu Hua-min, precizează că 
părțile își vor acorda reciproc facili
tăți pentru importul și exportul măr
furilor lor. O comisie mixtă, însărci
nată cu supravegherea aplicării a- 
cestui acord, se va reuni alternativ în 
capitalele celor două țări, cel puțin 
o dată pe an. Au fost întocmite listele 
de mărfuri ce vor face obiectul aces
tor schimburi ; listele vor putea fi 
completate, dacă părțile vor consi
dera necesar. •

Acordul mai cuprinde prevederi re-

feritoare la cooperarea tehnică și fi
nanciară, precum și o clauza spe
cială stipulînd respectul absolut al 
drepturilor suverane ale celor două 
țări asupra apelor lor teritoriale.

Președintele Republicii Chile, dr. 
Salvador Allende, a primit la palatul 
prezidențial „La Moneda" pe mem
brii misiunii comerciale a R.P. Chi
neze, condusă de adjunctul minis
trului comerțului exterior, Ciu Hua- 
min. După întîlnire. șeful misiunii 
comerciale chineze a declarat că dis
cuțiile sale cu președintele Allende 
au fost „sincere și fructuoase".

Cuvîntarea lui
HAVANA 21 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, cu ocazia ani
versării a 10 ani de la victoria de la 
Playa Giron, în sala Teatrului Sindi
catelor din Havana, a avut loc o adu
nare festivă.

Lulnd cuvîntul, Fidel Castro a e- 
vocat victoria de la Playa Giron, a- 
rătînd că înfrîngerea mercenarilor a 
însemnat prima înfrîngere a impe
rialismului în America Latină, a dus 
la consolidarea caracterului socialist 
al revoluției cubaneze, la întărirea 
prezenței socialismului pe acest con
tinent.

După ce a evidențiat eroismul de 
care a dat dovadă întreg poporul cu
banez în lupta împotriva invadato
rilor, Fidel Castro a arătat că, în 
prezent, Cuba dispune de o armată 
bine pregătită, dotată cu armament 
modern, care stă de strajă cuceri
rilor revoluționare și este gata ori- 
cînd să-și îndeplinească îndatoririle 
internaționaliste.

Abordînd apoi situația actuală din 
America Latină, primul ministru cu
banez a subliniat că aspectul conti
nentului este astăzi foarte diferit de 
cel de acum 10 ani. In America La
tină, a relevat Fidel Castro, are loc 
un amplu proces revoluționar, care 
se desfășoară în forme distincte, în 
funcție de condițiile existente în fie
care țară. Mișcarea revoluționară, 
guvernele și popoarele revoluționare, 
a declarat vorbitorul, pot conta pe 
sprijinul șl solidaritatea Cubei.

Referindu-se la situația din Chile, 
Fidel Castro a subliniat că opiniei 
publice din Cuba îi sînt cunoscute 
comploturile neîncetate ale reacțiunii 
interne și externe la adresa guvernu
lui Unității Populare. Chile, a spus 
Fidel Castro, s-a angajat pe calea 
revoluției urmînd aceleași principii 
șl aceeași doctrină ca și noi ; Chile 
începe o luptă îndelungată și plină 
de dificultăți a cărei desfășurare, în 
mod logic, nu va fi ușoară. Dar, a 
spus el, poporul nostru, însuflețit de 
spiritul victoriei de la Playa Giron,

Fidel Castro
va fi alături de Chile în cazul In 
care ar deveni obiectul unei agre
siuni din exterior.

Urmărim cu mare simpatie proce
sul revoluționar din Peru, a spus în 
continuare Fidel Castro. Factorul 
hotărîtor, a adăugat el, nu sînt sche
mele, ficțiunile sau abstracțiunile, ci 
faptele, iar aceste fapte definesc în 
mod obiectiv prezența unui proces 
revoluționar în Peru. Fiecare proces 
prezintă caracteristicile sale. In Peru 
obiectivele au fost : lupta împotriva 
subdezvoltării, împotriva controlului 
străin asupra economiei, manifestîn- 
du-se cu precădere sentimentele pa
triotice. Nu se poate vorbi de o re
voluție marxist-Ieninistă în Peru dar, 
din punct de vedere al teoriei revo
luționare, se poate vorbi de o revo
luție în această țară.

In continuare, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba s-a referit la situația din 
Bolivia, apreciind că și în această 
țară are loc un proces revoluționar, 
în centrul căruia se află masele de 
muncitori, țărani și studenți. Fidel 
Castro a amintit că Che Guevara a 
luptat și a murit în Bolivia, adău
gind că „în inima poporului bolivian 
au rămas vii sentimentele și ideile 
sale". „Profunda radicalizare produsă 
în rîndul maselor din Bolivia, a po
porului revoluționar al Boliviel" re
prezintă roadele luptei lui Che Gue
vara, a adăugat Castro.

Continuîndu-șl analiza asupra 
Americii Latine, Fidel Castro a a- 
firmat că dominația imperialistă a- 
supra continentului „se află în cri
ză" ca o consecință a „valului revo
luționar șl de radicalizare", care cu
prinde un mare număr dintre aceste 
țări.

In cuvîntarea sa, conducătorul 
cubanez a respins în mod ca
tegoric orice posibilitate de normali
zare a relațiilor Cubei cu Statele 
Unite șl de a reintra în Organizația 
Statelor Americane.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 21 (Agerpres). — Guvernul 

Republicii Arabe Unite a cerut Sta
telor Unite o explicație oficială în 
legătură cu știrile potrivit cărora 
S.U.A. vor furniza Israelului alte 12 
bombardiere de tip „Phantom", a- 
nunță agenția M.E.N.

Totodată, din Cairo se anunță că 
președintele R.A.U., Anwar Sadat, a 
trimis marți un mesaj președintelui 
Franței, Georges Pompidou, în legă
tură cu evoluția situației din Orientul 
Apropiat — informează ziarul „Al 
Ahram". In aceeași zi, anunță agen
ția M.E.N., șeful statului egiptean l-a 
primit pe ambasadorul Franței la 
Cairo, Franqois Puaux.

Comunicat 
sovieto-egiptean

MOSCOVA 21 (Agerpres). — După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
la încheierea vizitei oficiale în Uniu
nea Sovietică a lui Mahmud Riad, 
vicepremier și ministru al afacerilor 
externe al R.A.U., a fost dat publici
tății un comunicat în care se arată 
că, în cursul convorbirilor purtate 
de ministrul egiptean la Moscova, 
au fost abordate probleme ale rela
țiilor bilaterale, precum și probleme 
internaționale actuale. S-a reafirmat 
că o pace justă și trainică în Orien
tul Apropiat \ poate fi instaurată 
numai pe baia îndeplinirii tuturor 
prevederilor rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 1967. 
Potrivit comunicatului, s-a relevat 
că politica constructivă a guvernului 
R.A.U. în problemele reglementării 
politice creează condiții favorabile 
pentru instaurarea unei păci juste în 
Orientul Apropiat. După cum se 
arată în comunicat, a fost relevată 
din nou însemnătatea contactelor și 
a consultărilor dintre guvernul sovie
tic și guvernul R.A.U. în problemele 
de interes reciproc.

Precizările 
reprezentantului 

Foreign Office-ului
LONDRA. — Intr-o declarație fă

cută corespondentului la Londra al 
agenției M.E.N., un reprezentant ofi
cial al Ministerului Afaeerilor Ex
terne al Angliei, relatează agenția 
France Presse, a subliniat că înfiin
țarea Federației Republicilor Arabe 
nu afectează acordurile de vinzare de 
arme britanice Libiei. El a precizat 
că politica Marii Britanii nu se va 
schimba în viitorul apropiat în a- 
ceastă problemă și că întrevederile 
care se desfășoară la Tripoli privind 
vînzarea de arme britanice vor con
tinua.

Convorbiri 
americano - israeliene

WASHINGTON. — Vicepremierul 
lsraelian, Yigal Allan, care a între
prins o vizită la Washington, a avut 
convorbiri, cu secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, și cu ad
junctul acestuia pentru problemele 
Orientului Apropiat, Joseph Sisoo. 
In cursul întrevederii — a anunțat 
purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat — Yigal Alton a pre
zentat interlocutorilor săi americani 
poziția israeliană în problema redes
chiderii Canalului de Suez. A fost, 
totodată, abordată problema livrări
lor de echipament militar american 
către Israel. Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, Robert 
McCloskey, a declarat că reprezen
tantul Statelor Unite la O.N.U. îi va 
informa pe ambasadorii celorlalte 
trei mari puteri asupra, poziției israe
liene privind redeschiderea Canalu
lui de Suez.

CENTENARULUI COMUNEI DIN PARIS

Cuvîntarea tovarășului 
Virgil Trofin

PARIS 21. — Corespondentul Ager
pres, P. Diaconescu, transmite: 
Miercuri dimineața, in sala de con
ferințe a hotelului „Franței Orly" au 
început lucrările sesiunii Biroului 
Federației Sindicale Mondiale, la 
care participă delegațiile sindicale 
din 21 de state. Sindicatele din țara 
noastră sînt reprezentate la această 
sesiune de o delegație condusă de 
tovarășul Virgil Trofin, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

In deschidere a avut loc o ședință 
solemnă consacrată centenarului Co
munei din Paris, in cadrul căreia 
Benoit Frachon, președinte al C.G.T. 
din Franța și vicepreședinte al 
F.S.M., a evocat lupta eroicilor co
munarzi. Despre însemnătatea Co
munei din Paris au vorbit reprezen
tanți din 13 țări.

Luînd cuvîntul, tovarășul Virgil 
Trofin a subliniat că forțele demo
cratice progresiste din România și-au 
manifestat solidaritatea internaționa- 
listă cu comunarzii și profundul lor 
atașament față de Idealurile de li
bertate socială. Numeroși români, 
Îndeosebi tineri care se aflau la stu

dii în Franța, a spus vorbitorul, au 
participat direct, alături de revolu
ționarii francezi, la luptele pe bari
cade, și-au jertfit viața pentru cauza 
comună a omenirii muncitoare.

Vorbitorul a arătat, în continuare, 
că mișcarea muncitorească din Româ
nia s-a inspirat din opera Comunei, 
care i-a insuflat încredere sporită în 
viabilitatea și justețea ideilor mar
xiste. Datorită luptei eroice a clasei 
muncitoare, a celorlalte pături pro
gresiste ale populației, sub conduce
rea Partidului Comunist Român — al 
cărui semicentenar se va sărbători 
peste puțin timp — poporul român 
își făurește viitorul socialist și co
munist în țara sa liberă și indepen
dentă — a subliniat tovarășul Virgil 
Trofin.

In ședința de după-amiază au în
ceput dezbaterile pe marginea ra
portului prezentat de Pierre Jean 
Gensous, secretar general al F.S.M. 
In cursul serii, participanta la sesiu
ne au asistat la un spectacol festiv 
consacrat Centenarului Comunei din 
Paris.

întrevederi ale delegației 
de parlamentari români in S. U. A.

WASHINGTON 21. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Delegația grupului ro
mân al Uniunii interparlamentare 
condusă de președintele grupului, 
Mihail Levente, care se află în Sta
tele Unite într-o vizită oficială, a a- 
vut miercuri dimineața o serie de în
trevederi cu oficialități guvernamen
tale și membri ai Congresului.

în cadrul întrevederilor avute cu 
H.B. Scott, adjunct al asistentului 
ministrului comerțului, și cu Cari 
Albert, președinte al Camerei Re
prezentanților, au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării legăturilor par
lamentare dintre cele două țări și ale 
contribuției pe care parlamentarii o

pot aduce la dezvoltarea relațiilor 
bilaterale șl, în special, la promova
rea cooperării economice. De aseme
nea, au fost discutate probleme ale 
cooperării europene, care au format 
și obiectul dezbaterilor recentei se
siuni a Uniunii interparlamentare de 
la Caracas. La întrevederi a parti
cipat și ambasadorul României la 
Washington, Corneliu Bogdan.

La prînz, membrii delegației ro
mâne și ambasadorul Corneliu Bog
dan au participat la un dejun oferit 
de senatorul John Sparkman, preșe
dinte al Comitetului bancar al Sena
tului și fost președinte al grupului 
american al Uniunii interparlamen
tare.

enunț 
ofici-

ȘOMAJUL A ATINS UN NIVEL ALARMANT »
814189 de șomeri, cifra cea 

mai ridicată înregistrată in An
glia in ultimii 30 de ani, fără a 
pune la socoteală pe cei rămași 
fără lucru „din cauza factorilor 
sezonieri" — acest 
lapidar al organelor 
ale de statistică a provocat 
o reacție furtunoasă in parla
ment și în rîndul opiniei publi
ce britanice. „Este limita maxi
mă pe care opinia noastră pu
blică o poate tolera" — scrie 
ziarul „DAILY EXPRESS". La 
rîndul său „GUARDIAN" sub
liniază că șomajul a atins di
mensiunile unei crize naționale".

După cum se arată în comen
tariile presei, ca urmare a fap
tului că sute de mii de oameni 
ai muncii sînt nevoiți să stea cu 
brațele încrucișate, se irosesc a- 
nual 200 milioane zile de muncă, 
iar economia britanică pierde o 
producție echivalentă cu 800 mi
lioane lire sterline. Potrivit a- 
precierilor presei, pină la iarnă 
este posibil ca numărul șomeri
lor să treacă de un milion.

„Alarmant, șocant, dezastruos* 
— aceștia au fost termenii folo
siți de opoziție cu ocazia dezba
terilor din parlament asupra șo
majului, atmosfera din Camera 
Comunelor fiind descrisă de pre
sa londoneză ca deosebit de în
cărcată. Intre altele, deputata

laburistă Barbara Castle 
ciat că nivelul atins în 
de șomaj indică „eșecul 
promisiunilor electorale făcute 
de guvern, ca și eșecul politicii 
sale economice".

Incercind să se disculpe, pre
mierul Heath, într-o cuvintare 
rostită la Central Hali din Lon
dra, a declarat că de actuala si
tuație ar fi de vină... înșiși mun
citorii pentru că cer mărirea 
salariilor in conformitate cu 
creșterea costului vieții. El a 
primit imediat replica din par
tea liderului sindicatului munci
torilor mecanici, Hugh Scanlon, 
care a acuzat guvernul că în
cearcă să se prevaleze de nivelul 
ridicat al șomajului pentru • 
bloca salariile muncitorilor.

Comentînd situația creată, ma
joritatea presei cere guvernului 
să acționeze de urgență in ve
derea înviorării economiei, deoa
rece continuarea actualului curs 
ar putea avea urmări foarte 
grave. Sintetizînd starea de spi
rit a populației, ziarul de mare 
tiraj „SUN" scrie : „Trebuie fă
cut de urgență ceva. Guvernul 
trebuie să acționeze fără întîr- 
ziere pentru a opri descompune
rea ecoffbmică".

N. PLOPEANU
Londra, 21
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Problemele actualității social-politice 
în dezbaterea parlamentului francez

Declarația-program a premie
rului francez Jacques Chaban- 
Delmas, care a deschis sesiunea 
parlamentară de primăvară, a 
fost așteptată aci cu un interes 
pe care precizarea intențiilor 
guvernului față de o serie de 
probleme acute ale actualității 
politice și sociale din Franța nu 
putea decît să-1 justifice.

După cum este cunoscut, pre
mierul francez s-a ocupat in dis
cursul său și de probleme ex
terne, dar ponderea cea mai 
mare a fost acordată problema
ticii interne, între care efortu
rile în direcția unei mai depline 
folosiri a mîinii de lucru, solu
ționarea dificultăților în dome
niul construcțiilor de locuințe și 
al transporturilor, reorganizarea 
teritorială, precum și tulbură
rile care au avut loc în unele li
cee și universități, apreciate de 
ziarele franceze ca prevestiri 
ale unei noi „primăveri fier
binți". Premierul francez a înfă
țișat un tablou optimist al si
tuației economice, considerind 
ca favorabile premisele noului 
plan de dezvoltare. Cit privește 
perturbările în desfășurarea 
programului de învățămint, el 
a declarat că guvernul este ho- 
tărit să-și afirme autoritatea 
„fără brutalitate inutilă, dar și 
fără slăbiciune", declarație ce 
a determinat în rîndurile depu
taților de stingă un șir de între-

bări cu privire la natura măsu
rilor pe care intenționează să le 
ia autoritățile.

Ecoul stirnit de discursul 
premierului Chaban-Delmas re- 
Tevă în general o oarecare stare 
de insatisfacție. „COMBAT" 
scrie că, afișind mult optimism 
asupra situației Franței, premie
rul a păstrat o relativă discre
ție asupra construirii în conti
nuare a „noii societăți franceze", 
fără să aducă precizările nece
sare cu privire la reorganizarea 
regională. însuși „LA NATION", 
organul partidului gaullist, scoa
te în evidență o elocventă afir
mație a premierului : „societa
tea noastră e încă prea aspră 
pentru cei defavorizați și prea 
binevoitoare față de cei puter
nici", iar „L’HUMANITE" arată 
că cele mal grave probleme so
ciale ale Franței contemporane, 
creșterea costului vieții, șomajul, 
nemulțumirile tot mai acute din 
sinul tineretului etc nu și-au 
găsit nici oglindirea și nici re
mediile pe care guvernul francez 
ar trebui să le aibă în vedere.

După cum este cunoscut, un 
grup de deputați de stingă a 
depus o moțiune de cenzură a- 
supra politicii guvernamentale. 
Moțiunea a întrunit 95 de vo
turi din totalul de 487.
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Ioan GRIGORESCU

Societatea națională li
biana de petrol a anun*at că 
va prelua în proprietatea sa, în baza 
unei hotărîri a Consiliului de Mi
niștri, 12 concesiuni petroliere străine 
— relatează agenția M.E.N. Ministrul 
libian al petrolului a fost învestit cu 
prerogativele necesare pentru a pune 
imediat în aplicare această hotărîre.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, I.B. Tiio, a Primit marli 
delegația Partidului Socialist Demo
cratic Italian condusă de Mauro 
Ferri, secretar general al P.S.D.I., 
care se află într-o vizită la Belgrad. 
Cu acest prilej, menționează agenția 
Taniug, a avut loc o convorbire prie
tenească.

„Luna de acțiuni pentru 
recunoașterea R.D. Germa- 
jjg" a început marți în Finlanda. 
Comitetul de organizare a adresat 
deputaților parlamentului finlandez 
o scrisoare în care subliniază că sta
bilirea de relații diplomatice normale 
între Finlanda și R.D.G. răspunde pe 
deplin dorinței poporului finlandez.

întrevedere Stefan Jedry- 
chowski-Kiichi Aichi. stefan 
Jedrychowski, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Polone, care face 
o vizită oficială în Japonia, a avut o 
întrevedere cu ministrul nipon al 
afacerilor externe, Kiichi Aichi. Cei 
doi miniștri au discutat probleme pri
vind relațiile dintre Japonia și R.P. 
Polonă, inclusiv cele economice, pre
cum și unele probleme internaționale 
actuale.

Federația de gimnastică 
a Statelor Unite a adresat 
forului similar din R.P. Chi
neză invitația de a w®ite o 
echipă la campionatele mondiale de

agențiile de presă transmit:
gimnastică, ce urmează să aibă loc 
la Miami Beach, incepînd de la 5 
iunie, transmite agenția United Press 
International. O invitație similară a 
fost transmisă sportivilor din R.D. 
Germană, Elveția, Uniunea Sovietică, 
Japonia și Iugoslavia, menționează 
agenția americană.

Pe de altă parte, președintele 
Richard Nixon l-a primit la Casa 
Albă pe Graham V. Steenhoven, pre
ședintele Asociației americane de te
nis de masă, cu care a discutat des
pre recenta vizită în R. P. Chineză 
a echipei americane și despre pro
iectata vizită de răspuns in S.U.A. 
din partea echipei chineze de tenis 
de masă.

La Londra s-a anunțat înce
tarea din viață a cunoscutului 
poet revoluționar din Țara Gali
lor, T. E. Nicholas. După cum 
arată ziarul „Morning Star", 
T. E. Nicholas a fost membru 
al partidului comunist încă de 
la înființarea acestuia.
---------------------------- ---------------

Secretarul federal pen
tru finanțe al Iugoslaviei, 
I. Smole, s-a înapoiat la 
Belgrad viz^a efectuată în 
S.U.A. La sosirea la Belgrad, Smole 
a declarat că această vizită va avea 
rezultate utile și ele se vor reflecta 
în îmbunătățirea relațiilor economice, 
îndeosebi a schimburilor de mărfuri 
iugoslavo-americane. El a afirmat că

Administrația S.U.A. este dispusă să 
prezinte Congresului o serie de mă
suri îndreptate spre facilitarea ini
țiativelor legate de investițiile în e- 
conomia iugoslavă.

La invitația C. C. al 
P.M.S.U., Hernan del Canto, 
membru al Comisiei Politice a C.C. 
al Partidului Socialist din Chile, se
cretar general al Centralei Unice a 
Oamenilor Muncii din Chile, a făcut 
o vizită oficială în Ungaria, transmi
te corespondentul Agerpres de la 
Budapesta.

Ministrul comerțului al 
S.U.A., Maurice Stans, * 80311 
marți la Madrid, venind de la Dublin. 
In capitala Spaniei, Maurice Stans va 
avea convorbiri cu Gregorio Lopez 
Bravo, ministrul afacerilor externe, 
și cu Enrique Fontana Codina, mi
nistrul spaniol al comerțului.

Un grup de experți turci 
elaborează o serie de pro
iecte de lege în vederea națio
nalizării unei părți a industriei pe
trolului din Turcia, a anunțat marți 
Ihsan Topaloglu, ministrul ener
giei și resurselor naturale.

Arestări masive la Seul.
Forțele de poliție ale armatei 
din Coreea de sud au arestat, în ul
timele zile, zeci de persoane la Seul 
și Pusan. Printre cei reținuți se află 
numeroși studenți și cadre universi
tare, care și-au exprimat opoziția 
față de regimul Pak Cijan Hi.

Lucrările sesiunii Comi
siei O.N.U. pentru dreptul 
comercial internațional au 
luat sfîrșit la Geneva. La dezbateri 
a participat și o delegație română 
condusă de Ion Nestor, consultant 
științific al prezidiului Academiei de 
științe sociale și politice. Sesiunea a 
reliefat necesitatea și urgența unifi
cării și armonizării normelor care 
reglementează comerțul internațional.

TOKIO. — Participarea Româ
niei la Tîrgui internațional din 
Tokio se bucură de succes atit 
în rîndul oamenilor de afaceri, 
cit șj al vizitatorilor. In pre
zența ambasadorului României în 
Japonia. Iosif Gheorghiu, în in
cinta pavilionului țării noastre 
a avut loc marți o conferință 
de presă, organizată de Aurel 
Son, directorul pavilionului, 
care a subliniat, între altele, că 
„participarea României la a- 
ceastă ediție are drept scop gă
sirea de soluții menite să ducă 
la dezvoltarea relațiilor comer
ciale cu companiile japoneze".

„LUNOHOD-1" — Zile și nopți selenare

MOSCOVA 21 (Ager
pres). — Cea de-a șa
sea zi de activitate lu
nară a automatului so
vietic „Lunohod-1“ s-a 
încheiat. Programul ini
țial de lucru al apara
tului a fost, de fapt, în
deplinit cu aproximativ 
două luni în urmă, zi
lele lunare a cincea și a 
șasea servind pentru 
continuarea cercetărilor 
conform unui program 
suplimentar.

In prima parte a zilei 
a șasea lunare, „Luno- 
h.od-1" a încheiat explo
rarea unui crater cu un 
diametru de 200 metri, 
unde a avut de întîmpi- 
nat dificultăți deosebite, 
cauzate de prezența u- 
nor cratere secundare și 
a unor mari cantități de

bolovani. A urmat apoi 
studierea unui nou cra
ter selenar, de marginea 
căruia automatul s-a a- 
propiat spre mijlocul ce
lei de-a șasea zile lu
nare, cu pante dintr-un 
material mai afinat, a- 
coperit cu numeroase 
fragmente de roci, ce 
prezintă un deosebit in
teres științific. In cursul 
celei de-a șasea zile se
lenare de activitate au 
continuat, totodată, ob
servațiile asupra nivelu
lui de radiație de pe 
Lună. La 7 aprilie a fost 
înregistrată o intensitate 
deosebit de accentuată a 
protonilor de energii 
mici, produsă probabil, 
după opinia specialiști
lor, de erupția solară

consemnată de observa
toarele terestre la 6 a- 
prilie.

In cursul ultimei) șe
dințe Af legătură din 
cadrul celei de-a șasea 
zile selenare de lucru a 
fost închisă bateria so
lară și aparatul a fost 
orientat in poziția recla
mată de continuarea lu
crărilor de locație laser 
prin intermediul reflec
torului instalat la bord. 
Distanța totală parcursă 
de „Lunohod-1“ de la 
începutul activității pe 
Lună pină la finele celei 
de-a șasea zile selenare 
este de 8 261 metri. Pes
te regiunea unde se află 
in prezent „Lunohod-1" 
s-a lăsat cea de-a șasea 
noapte lunară.
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