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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

la încheierea Plenarei C. C al P. C R.I. Planul pe primii doi ani ai cincinalului și pe primele două luni ale acestui an a fost îndeplinit cu succes, în rindul întregului popor domnește o atmosferă de puternic entuziasm in muncă
Stimați tovarăși,Plenara Comitetului nostru Central a analizat modul in care se realizează obiectivele adoptate de Conferința Națională pentru accelerarea dezvoltării noastre economico-sociale pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și sarcinile și măsurile stabilite la Plenara din noiembrie 1972 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român in vederea înfăptuirii cu succes a prevederilor planului pe 1973 — an hotărîtor al cincinalului. De asemenea, plenara a dezbătut o serie de proiecte de legi de o deosebită însemnătate pentru reglementarea activității unor sectoare de bază ale vieții eco- nomicc-scciale, pentru perfecționarea organizării și conducerii societății noastre, pentru mersul înainte al țării pe calea socialismului și comunismului.Diu informările, proiectele de legi și hotăririle prezentate, precum și din discuțiile purtate rezultă că s-a desfășurat o intensă activitate pentru soluționarea problemelor de care depinde desfășurarea în bune condițiuni a producției pe anul în curs, au fost adoptate o serie de măsuri pentru eliminarea neajunsurilor și deficiențelor constatate la plenara precedentă, pentru perfecționarea orga; nizării și conducerii activității noastre economice.Caracteristica generală a dezbaterilor în comisiile de lucru și în plenară este înaltul spirit de răspundere cu care membrii Comitetului Central, reprezentanții organelor de partid locale, cadrele din economie și din celelalte sectoare ale vieții sociale au analizat problemele la ordinea de zi și botărîrile pe care Comitetul Central a fost chemat să le adopte, unanimitatea manifestată in aprobarea documentelor supuse dezbaterii, in stabilirea direcțiilor de acțiune pentru transpunerea in viață a hotărî- rilor plenarei. Aceasta constituie o expresie a capacității organizatorice și politice a partidului nostru, a unității sale, a competenței cu care își realizează rolul de forță politică conducătoare în societatea socialistă românească.De la plenara precedentă, ministerele au desfășurat o activitate largă, au dezbătut mai temeinic problemele în cadrul centralelor și întreprinderilor, impreună cu comitetele județene de partid. De asemenea, comitetele județene, municipale, orășenești și organizațiile de partid din întreprinderi au desfășurat o activitate intensă. Sper că acest fel de muncă va continua și în viitor. S-au făcut, cu prilejul dis

cuțiilor din plenară, multe observații critice, s-au formulat propuneri valoroase pentru soluționarea unor probleme concrete ale vieții noastre economice și sociale. Spiritul critic al discuțiilor a fost pozitiv, deși putea fi și mai bun. In ce privește spiritul autocritic, trebuie să menționez — și de a- ceastă dată — că el a fost destui de timid și... greu de observat. Este necesar ca în activitatea noastră să punem un accent mai mare pe analiza propriilor lipsuri, pe cauzele acestora, pentru că numai astfel vom ști să soluționăm neajunsurile și să îmbunătățim activitatea în toate sectoarele.Propunerile făcute în plenară, în comisii, vor trebui examinate cu seriozitate și spirit de răspundere de Secretariatul Comitetului Central si de Comitetul Executiv, stabilindu-se măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea rapidă și radicală a muncii în toate sectoarele economice, pentru crearea unor condiții tot mai bune, în vederea înfăptuirii cu succes a sarcinilor trasate de Congresul al X- lea și de Conferința Națională.După cum se știe, recent a fost dat publicității Comunicatul cu- prinzînd bilanțul dezvoltării e- conomico-sociale a României în primii doi ani ai cincinalului, bilanț ce reliefează dinamismul creșterii avuției naționale a poporului nostru, drumul mereu ascendent al societății socialiste românești.CjTrebuie relevat că în perioada primilor doi ani_ai cincinalului, (torențialul nostru economic a cunoscut nu numai o creștere impetuoasă, ci a înregistrat și importante mutații pozitive de ordin structural, care au ca urmare valorificarea cu eficiență sporită a forței de muncă și a resurselor materiale ale țării. Creșterea venitului național cu 24,0 la sută față de anul 1970 și cu 10 la sută față de anul 1971 a devansat ritmul produsului social ; ritmul creșterii producției industriale a fost de 11,7 la sută — comparativ cu 10,5 la sută cit se prevăzuse inițial — obținîndu-se, pe această bază o producție suplimentară față de prevederile cincinalului de peste 14 miliarde lei. Ritmuri mai inalte care ajung pînă la circa 16 la sută s-au realizat în ramurile care asigură accelerarea progresului tehnic, modernizarea producției și ridicarea calității produselor, cum sint industria construcțiilor de mașini, chimică, precum și in industria ușoară.^întreaga industrie a cunoscut în acești ani un intens proces de modernizare, prin asimilarea de noi produse, introducerea unor tehnologii perfecționate și ridicarea nivelului calitativ al produselor. Pe ansamblul industriei, comparativ cu anul 1970, 

ponderea produselor noi și re- proiectate a fost de peste 22 la sută.Realizări însemnate s-au obținut și în creșterea producției agricole vegetale și animale. In ultimii doi ani am realizat cele mai mari recolte de cereale din istoria țării — 14,5 milioane tone în 1971 și 16,7 milioane tone în 1972. Efectivele de animale au sporit în primii doi ani ai cincinalului cu 550 mii bovine, 2 423 mii porcine și cu 524 mii ovine, iar numărul păsărilor peste 10 milioane.In anii 1971—1972 din fondurile centralizate ale statului s-au realizat investiții de aproape 160 milioane lei, dindu-se in exploatare peste 800 capacități de producție industriale și agrozootehnice.In anul 1972 volumul total al comerțului exterior s-a mărit cu 14,0 la sută față de anul precedent și cu aproape 26 la sută față de anul 1970. In anul 1972, produsele realizate de ministerele construcțiilor de mașini și chimiei au reprezentat aproape 40 la sută din valoarea totală a exporturilor.Se poate aprecia pe drept cu- vînt că bilanțul succeselor obținute în dezvoltarea economiei în anii 1971—1972 demonstrează în mod concludent realismul prevederilor cincinalului, evidențiază uriașele capacități creatoare ale poporului, marea forță organizatorică a partidului nostru care mobilizează și unește toate energiile națiunii socialiste pentru accelerarea progresului economico-social al patriei.Aceste realizări de seamă o- glindesc preocuparea sporită a ministerelor, centralelor și întreprinderilor pentru valorificarea mai bună a resurselor materiale și de muncă și utilizarea cu maximum de randament a capacităților de producție. Ele sint rodul activității entuziaste, pline de abnegație a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate care, sub conducerea partidului comunist, au știut să găsească noi și noi căi și mijloace de sporire a producției, de îndeplinire a prevederilor planului, făcînd totul pentru traducerea în viață a programului minunat al Congresului al X-lea.Doresc, de aceea, să adresez mulțumiri și felicitări clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, organizațiilor de partid, comuniștilor pentru victoriile dobindite pînă acum în realizarea prevederilor cincinalului, pentru abnegația și hotărîrea cu care înfăptuiesc politica Partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice).

Informările prezentate, discuțiile purtate în cadrul plenarei au subliniat, pe bună dreptate, că succesele in dezvoltarea noastră economică ar fi fost și mai mari dacă nu ar fi continuat să se manifeste o serie de neajunsuri și defecțiuni, dacă s-ar fi acționat cu mai multă hotărîre pentru traducerea în viață a măsurilor stabilite de Comitetul Central, de conducerea partidului și statului, a prevederilor legilor în vigoare. Analizînd cu spirit de răspundere stările de lucruri din economie, conferințele județene de partid și adunările generale ale oamenilor muncii au elaborat programe concrete menite să înlăture lipsurile existente, să pună mai bine in valoare rezervele economiei, să asigure toate condițiile pentru realizarea cincinalului înainte de țermen. In acest cadru, au fost luate importante angajamente privind depășirea prevederilor maximale ale planului pe acest an. Municipiul București și un număr de 36 județe și-au propus să depășească planul pe 1973 la producția marfă industrială cu oproape 6 miliarde lei. La export, 18 județe s-au angajat să depășească prevederile planificate pe anul în curs cu peste 180 milioane lei valută. Angajamente importante au fost luate, de asemenea, în domeniul creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție, sporirii beneficiilor, punerii mai rapide în funcțiune a noilor capacități productive.Se poate aprecia că ministerele, centralele și întreprinderile — acționînd în spiritul indicațiilor și orientărilor stabilite
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de plenara din noiembrie anul trecut — au pregătit in condiții mai bune îndeplinirea planului pe acest an. S-a acționat mai operativ pentru defalcarea sarcinilor pînă la fiecare Ioc de muncă, pentru nominalizarea producției și stabilirea de repartiții la principalele materii prime și utilaje. In întreaga țară domnește o atmosferă de puternic entuziasm în muncă, toți cei ce muncesc de la orașe și sate își concentrează eforturile pentru valorificarea la maxim a resurselor noastre economice în scopul realizării in fapt a tuturor angajamentelor asumate.In primele două luni, prevederile maximale ale planului pe ansamblul industriei s-au realizat cu o depășire, asigurîndu-se o creștere de circa 14,5 la sută a producției față de aceeași perioadă a anului trecut. După datele de pînă acum, depășirea pe două luni însumează aproape 100 milioane lei. Un mare număr de întreprinderi au depășit sarcinile planului stabilite Pe aceste luni. Aceasta demonstrează că prevederile planului pe 1973 sint realiste, existînd toate condițiile pentru realizarea lor cu succes.Revine ministerelor, centralelor și întreprinderilor, organelor și organizațiilor de partid sarcina de a desfășura o intensă activitate pentru unirea tuturor forțelor intr-o direcție u- nică. lichidînd neajunsurile care mai dăunează activității e- conomice, valorificînd mai bine marile rezerve și posibilități de care dispune economia noastră națională.
(Continuare in pag. a ll-a)

In ziua de 2 martie 1973, s-au încheiat 
lucrările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

1. Plenara a analizat și dezbătut modul 
în care se desfășoară aplicarea măsurilor 
stabilite de Comitetul Central al P.CR. 
în noiembrie 1972, pentru pregătirea 
condițiilor necesare îndeplinirii și depăși
rii planului pe 1973.

Comitetul Central a apreciat că, în pe
rioada care a trecut de la Plenara din 
noiembrie 1972, ministerele, organele și 
organizațiile de partid, unitățile economice 
de pe întreg cuprinsul țării au desfășurat 
o intensă activitate pentru soluționarea 
problemelor de care depinde realizarea în 
bune condițiuni a planului pe anul 1973 
și că au fost adoptate măsuri pentru elimi
narea neajunsurilor și deficiențelor con
statate la Plenara precedentă, pentru per
fecționarea organizării și conducerii tutu
ror sectoarelor economiei naționale.

In legătură cu problemele dezbătute la 
acest punct al ordinii de zi, Plenara a 
adoptat o rezoluție care va fi dată publici
tății.

2. In direcția aplicării în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R. pentru perfecționa
rea organizării și conducerii vieții eco
nomico-sociale, Plenara a examinat și 
aprobat:

— Proiectul de lege privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale a României ;

— Proiectul de lege cu privire la în
ființarea, organizarea și funcționarea 
Curții Superioare de Control Financiar ;

— Proiectul de lege privind înființarea 
și funcționarea Consiliului pentru Proble
mele Organizării Economico-Sociale.

Plenara a stabilit ca aceste proiecte de 
legi să fie supuse dezbaterii publice și 
apoi înaintate Marii Adunări Naționale.

Plenara a examinat și aprobat propu
nerile de modificare a Legii nr. 9/1968 
pentru dezvoltarea construcției de locuin
țe, vînzarea de locuințe din fondul de stat 
către populație și construirea de case pro
prietate personală, de odihnă și a Legii 
nr. 10/1968 privind administrarea fondu
lui locativ și reglementarea raporturilor 
dintre proprietari și chiriași și a stabilit 
să fie supuse dezbaterii publice înainte de 
a fi înaintate spre aprobare Marii Adunări 
Naționale.

3. Plenara Comitetului Central a luat 
în dezbatere și a aprobat hotărîrea cu 
privire la îmbunătățirea organizării și re
tribuirii muncii în agricultură.

Hotărîrea va fi dată publicității.
4. Plenara a adoptat o hotărîre cu pri

vire la îmbunătățirea activității de edu
cație fizică și sport, care va fi dată publi
cității.

5. Aplicînd în viață hotărîrile Confe
rinței Naționale a P.C R., Plenara a adop
tat unele măsuri privind reducerea numă
rului cadrelor de conducere și îmbunătă
țirea structurii organizatorice la minis
tere, centrale și organizații economice.

6. Aprobînd în unanimitate activitatea

internațională a Partidului Comunist 
Român și statului român în anul 1972, 
Plenara Comitetului Central a constatat 
cu satisfacție că, în anul care a trecut, 
Partidul Comunist Român și guvernul Re
publicii Socialiste România au desfășurat 
o activitate internațională deosebit de 
bogată, multilaterală, în deplină concor
danță cu interesele fundamentale ale po
porului român și cu cerințele generale ale 
cauzei păcii, democrației, colaborării și 
socialismului în întreaga lume. Plenara 
relevă că evenimentele internaționale 
petrecute în acest răstimp au adus noi 
confirmări ale justeței politicii externe a 
partidului și statului, care are la bază 
orientările stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale P.C.R.

Comitetul Central a dat o înaltă apre
ciere activității neobosite desfășurate de 
secretarul general al partidului, președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atît pentru elaborarea princi
pială cît și pentru înfăptuirea practică a 
politicii externe a partidului și statului. 
Această activitate a dus la creșterea pres
tigiului României pe plan mondial, a în
scris o contribuție valoroasă la promova
rea destinderii internaționale, la dezvol
tarea dialogului și a colaborării între 
state, la statornicirea unor raporturi noi, 
bazate pe încredere și egalitate între toate 
țările, la afirmarea dreptului popoarelor 
de a-și decide propria soartă, precum și 
la cauza întăririi unității forțelor socia
lismului, democrației și păcii.

La Plenara Comitetului Central al Pax- 
tidului Comunist Român, în comisii și în 
plen, au luat cuvîntul 196 participanți.

In ședința plenară de vineri au vorbit 
tovarășii : Ioan Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Iulia Pașca, director al Fabricii de 
tricotaje pentru copii „1 Iunie“ din Timi
șoara, Gheorghe Vasilichi, Trandafir 
Cocîrlă, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Caraș-Severin al P.C.R., Janos 
Fazecas, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ion Topoleanu, direc
tor general al Centralei industriei linii, 
Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor 
industriale, Traian Ștefănescu, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul economiei fo
restiere și materialelor de construcții, 
Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comerțului in
terior, Dumitru Coliu, Iosif Uglar, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Satu Mare al P.C.R., Ștefan 
Voicu și Barbu Zaharescu.

în încheierea lucrărilor, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a rostit o cuvîn- 
tare, care este dată publicității. In unani
mitate, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și-a însușit analiza, con
cluziile și sarcinile cuprinse în expunerea 
secretarului general al P.C.R-

CHEMAREA
la întrecere pentru ridicarea nivelului 

calitativ al întregii activități profesionale 
ADRESATĂ DE CONSILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENTESTI DIN 
CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI CĂTRE ORGANIZAȚIILE STUDEN

TESTI DIN ÎNTREAGA TARĂ

In lumina documentelor plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie—2 martie 1973, Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studențești din Centrulîn atmosfera entuziastă, de efer-vescență creatoare cu care întregul nostru popor participă la îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței naționale ale Partidului Comunist Român, Consiliul Uniunii Asociațiilor Studențești din Centrul universitar București, inscriindu-se cu însuflețire in ampla acțiune lansată de Biroul C.C. al U.T.C., ..Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate“, ADRESEAZĂ studenților DIN TOATE CENTRELE UNIVERSITARE ALE TARII CHEMAREA LA ÎNTRECERE PENTRU RIDICAREA NIVELULUI CALITATIV AL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI PROFESIONALE.Militînd cu consecvență pentru creșterea contribuției asociațiilor studențești, sub conducerea organizațiilor de partid, la formarea pentru muncă și viață a viitorilor specialiști, la dezvoltarea răspunderii lor sociale față de profesiunea aleasă, Consiliul nostru, toate asociațiile din Centrul universitar am hotărît să asigurăm o largă intensificare a activității politi- co-educative in vederea mobilizării tuturor studenților la o temeinică pregătire profesională, desfășurată pe tot parcursul semestrului, la promovarea în condiții cît mai bune a examenelor programate in sesiunea din luna iunie.

universitarPropunem ca întrecerea, declanșată înaintea celei de-.i IX-a Conferințe a U.A.S.R., să se desfășoare pe profile de în- vățămînt pe baza următorilor indicatori :• prezentarea tuturor studenților la examenele planificate în sesiunea de examene din vară ; creșterea procentului de studenți promovați integral la sfîrșitul sesiunii de examene din vară, față de sesiunea corespunzătoare din anul universitar trecut ;• ridicarea nivelului pregătirii profesionale exprimată in creșterea procentului notelor între 7 și 10, față de sesiunea din iunie 1972 ;• numărul lucrărilor științifice și al studenților autori de lucrări la sesiunile cercurilor studențești care vor avea loc în acest semestru (raportat la numărul total al studenților din institut) ;• îndeplinirea în condiții e- xemplare a sarcinilor ce decurg din integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea — îmbunătățirea desfășurării și sporirea eficienței formative a practicii —, antrenarea efectivă a studenților în activitatea productivă din unități economice, dezvoltarea preocupării studenților pentru executarea de dispozitive. instalații și utilaje ne
CONSILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR 

STUDENȚEȘTI DIN CENTRUL UNIVERSITAR 
BUCUREȘTI

București adresează organizațiilor studențești din 
întreaga țară următoarea chemare :cesare autodotării laboratoarelor și atelierelor-școală, creșterea valorii lucrărilor contractate prin centrele studențești de studii, cercetări și proiectări ;• prezentarea tuturor studenților din ultimul an de studii la locurile de muncă repartizate.In vederea îmbunătățirii calitative a pregătirii profesionale a studenților ne vom intensifica eforturile pentru traducerea in viață a indicațiilor tovarășului Nicoilae Ceaușescu cu privire la transformarea fiecărei asociații studențești într-un adevărat colectiv de luptă și muncă pentru educarea comunistă a studenților, în spiritul și pe baza programului partidului de educație socialistă a maselor, a proiectului de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și e- chității socialiste.Ne exprimăm convingerea că toți studenții din centrele universitare vor răspunde cu entuziasm chemării noastre, că a- sociațiile vor desfășura în acest an hotărîtor al cincinalului, o intensă activitate politico-orga- nizatorică în vederea obținerii unor rezultate superioare la sfîrșitul sesiunii din vară, în- scriindu-se astfel in efortul general de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘE seuII. Sarcinile organelor de partid și de stat,ale colectivelor de oameni ai muncii privind valorificarea tot mai eficientă a rezervelor• •și posibilităților economiei naționale în scopul îndeplinirii și depășirii planului pe 1973

1. PENTRU MODERNIZAREA
Șl CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ACTIVITĂȚII INDUSTRIALE

utilizarea nesatisfăcătoare

O deosebită atenție va trebui acordată, în continuare, folosirii depline a capacităților de producție. Sporirea producției pe această cale impune o preocupare mult mai mare pentru întreținerea corespunzătoare a utilajelor și instalațiilor. Este necesar să fie luate măsuri pentru prelungirea perioadelor de lucru, redueîndu-se la minim întreruperile pentru reparații. întreruperile frecvente produc, după cum se știe, dereglări lațiilor, și de aceea trebuie făcut totul pentru a prelungi durata dintre reparații.O problemă de bază depinde îndeplinirea cu a planului pe acest an tru a cărei soluționare luate în continuare energice, este aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor. Planul pe anul 1973 a- sigură baza materială necesară pentru realizarea producției programate. Un mare număr de produse și grupe de produse au fost repartizate consumatorilor prin plan. Principalele grupe de utilare pentru noile capacități au fost detaliate fizic pe uzine producătoare. corelîndu-se mai bine livrarea acestora cu termenele de punere in funcțiune a investițiilor.Cu toate acestea, la începutul lunii lebruarie mai rămăsese necontractată aproape 23 la sută din producția marfă planificată pe 1973. Trebuie lichidată rapid această răminere in urmă. Este necesar să se înțeleagă că aceasta nu este o chestiune facultativă, ci o obligație pe care nimeni nu-și poate permite să o nesocotească.Buna desfășurare a apiovizio- aării tehnico-materiaie a întreprinderilor depinde in mare măsură de asigurarea materiilor prime și materialelor din import. Cunoscind nevoile constante, de perspectivă, ale economiei, Ministerul Comerțului Exterior, min.sterele economice trebuie să se preocupe de încheierea unor contracte externe de lungă durată, care să asigure aprovizionarea întreprinderilor în bune condiții.O deosebită atenție trebuie acordată aprovizionării cu piese de schimb a unităților economice în vederea bunei funcționări a mașinilor și instalațiilor, utiiizării depline a capacităților de producție. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mater.ale, C.S.P., împreună cu ministerele, trebuie să verifice stadiul asigurării pieselor de schimb pentru anul 1973 în fiecare unitate, acționînd imediat pentru soluționarea tuturor problemelor. Centralele trebuie să-și îndeplinească cu mai multă răspundere atribuțiile ce le revin prin lege în domeniul aprovizionării tehnico-materiale a unităților componente.O altă problemă centrală a activității noastre economice este îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a planului de investiții care in acest an prezintă o creștere de aproape 12 la sută față de realizările anului 1972. Trebuie să fie tuturor clar că realizarea integrală a acestui program de investiții condiționează în mod hotăritor înfăptuirea înainte de termen a cincinalului. Planul pe primele două luni ale anului acesta la investiții nu s-a realizat cu circa 1,7 miliarde lei. Unii tovarăși au arătat o serie de neajunsuri mari care se mai manifestă in acest domeniu. Vor trebui luate măsuri energice pentru grăbirea elaborării documentațiilor tehnice, folosind mai bine potențialul de proiectare și atrăgînd Ia această activitate și specialiști din institute de cercetare și învățămînt, din administrația proprie, precum și din centrale și întreprinderi. Se impune, de asemenea, ca un volum mai mare de proiecte de execuție și detalii să fie elaborate și pe șantiere. Prin asigurarea unei conlucrări eficiente între pro- iectanți, constructori și beneficiarii de investiții vor trebui revizuite proiectele ce se dovedesc neeconomice, stabilindu-se soluții constructive cîț mai eficiente, cu un consum de materiale cit mai scăzut. Organismele nou create pentru coordonarea și controlul activității în construcții trebuie să ia măsuri ferme care să ducă la creșterea nivelului calitativ al studiilor teh- nico-economice și al proiectelor de execuție, să asigure o eficiență sporită in realizarea inves-
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tițiilor și exploatarea noilor capacități.Există, de asemenea, neajunsuri in contractarea utilajelor pentru unele obiective noi. In timp ce pe unele șantiere se în- tîrzie livrarea utilajelor, pe alteie rămînerile in urmă in e- xecuția lucrărilor au determinat formarea unor stocuri de mașini și instalații. Dacă mai puțin de 50 la sută din utilajele existente ar fi fost montate la timp programul de investiții ar fi fost chiar depășit. Iată de ce adoptarea de măsuri concrete in vederea punerii in funcțiune a utilajelor existente reprezintă o sarcină de prim ordin în econo- mia noastră. Pentru grăbirea lucrărilor de montaj pe șantierele rămase in urmă, ministerele trebuie să constituie — așa cum s-a hotărît de altfel și s-a menționat și în cursul discuțiilor — echipe de montori care să sprijine constructorii în recuperarea intîrzierilor. In viitor, este necesar să fie introdusa în plan sarcina ministerelor de a asigura montarea și darea în folosință a mașinilor și utilajelor, în nici un caz această recuperare nu trebuie făcută prin reducerea timpului de efectuare a probelor tehnologice sau în dauna calității lucrărilor de montaj. Luindu-se măsuri pentru grăbirea montării tuturor instalațiilor și mașinilor, trebuie să se acorde cea mai mare atenție calității lucrărilor de montaj — condiție esențială pentru buna funcționare ulterioară a utilajelor. Realizarea volumului de construcții-montaj prevăzut pe acest an impune organizarea mai bună a muncii pe șantiere, adoptarea de soluții constructive și tehnologii de execuție perfecționate, mecanizarea lucrărilor cu consum mare de manoperă, extinderea folosirii utilajelor in două și chiar trei schimburi. Trusturile, întreprinderile și șantierele trebuie să asigure condițiile necesaie pentru extinderea acordului global, care s-a dovedit și în construcții o formă eficientă și stimulativă de organizare și remunerare a muncii. îndeplinirea integrală a planului de investiții trebuie să devină unul din obiectivele centrale permanente ale ministerelor, comitetelor județene de partid, ale centralelor industriale și întreprinderilor, ale organelor și organizațiilor partidului nostru, ale tuturor oamenilor muncii.Realizarea cu succes a prevederilor planului pe 1973. ca de altfel ale întregului cincinal, este condiționată intr-un înalt grad de accelerarea procesului de modernizare a produselor, de înnoirea și ridicarea continuă a calității noastre trate in tei de noi, cu .superioare, la gradul de integrare prevăzut. Este necesar să fie întărită răspunderea întreprinderilor pentru nivelul calitativ al produselor. în viitor, va trebui ca, odată cu documen; tele de bvrare, să se emită și „certificatul de calitate" semnat de conducătorul unității și de controlorul calității. Este necesar să se asigure un asemenea control al calității incit să se evite în mod categoric ieșirea de pe porțile fabricii a vreunui produs care nu corespunde exigențelor calitative stabilite în plan. Respectarea indicilor de calitate este o obligație primordială de cea mai mare răspundere a conducerilor întreprinderilor, a organizațiilor de partid, sindicale și de tineret, este pînă la urmă o sarcină patriotică a fiecărui colectiv, a fiecărui muncitor.Așa cum am arătat și la Conferința Națională, noi concepem realizarea înainte de termen a cincinalului nu pe seama intensificării efortului fizic, ci in principal pe seama creșterii eficienței, economice, a promovării mai rapide a progresului tehnic în producție, extinderii mecanizării și automati'ării. orgen?. zării pe baze științifice a producției și muncii in fiecare întreprindere. Indicele sintetic fundamental al eficienței este, după cum se știe, nivelul productivității muncii. Cu toate succesele obținute în acest domeniu, nivelul productivității atins în anul 1972 se află sub prevederile cincinalului cu a- proape 1 200 lei pe salariat. Gradul de utilizare a timpului s-a menținut în industria republicană in 1972 la nivelul anului 1971 — d? 94,6 la sută. Pentru a se înțelege cit se pierde prin
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a timpului de lucru, voi menționa că în prezent în economia noastră se realizează într-o oră o producție industrială de 70 milioane lei. Ținind seama de pierderile de cîteva zeci de milioane zile-om muncă, vă închipuiți cîte miliarde se irosesc prin ne- folosirea întregului potențial al uzinelor noastre, prin faptul că nu se utilizează tot timpul de lucru.Planul pe 1973 prevede creșterea productivității muncii în industria republicană cu 9,1 la sută. In vederea realizării acestei sarcini s-au stabilit programe de măsuri pe ministere, centrale și întreprinderi. Ministerele trebuie să ia măsuri ferme pentru îndeplinirea in cel mai scurt timp a acestei sarcini, pentru stabilirea în fiecare treprindere a modalităților eliminare a cauzelor care generat rămîneri în urmă productivitatea muncii.Asigurarea creșterii eficienței impune eforturi sporite pentru reducerea cheltuielilor de producție. Cu toate realizările obținute, trebuie spus că în primii doi ani ai cincinalului cheltuielile de producție planificate au fost depășite, ceea ce a dus la diminuarea acumulărilor bănești cu aproape 4,2 miliarde lei. Sarcina ministerelor, a organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii este recuperarea, in cursul anului 1973, a tuturor rămînerilor în urmă din anii 1971 și 1972. Pentru aceasta trebuie dusă o luptă intransigentă împotriva consumurilor exagerate de materii prime și materiale, împotriva rebuturilor, a oricăror forme de risipă care măresc prețul de cost, diminuează venitul național, dăunind prin aceasta însăși bunăstării poporului. Așa cum am menționat și la plenara din noiembrie, pînă și consumul luminii la un bec de 25 W trebuie să constituie o preocupare a conducerii întreprinderilor ; fiecare kilowatt consumat inutil ridică prețul de cost, aduce daune economiei naționale, bunăstării intregului popor.întreprinderile trebuie să examineze cu cea mai mare atenție și răspundere cauzele care au dus la depășirea normelor de consum și să stabilească măsuri pentru reducerea lor rapidă, combătindu-se orice atitudine de automulțumire manifestată in această direcție de unele cadre tehnice și economice. Trebuie încheiată rapid acțiunea de revizuire a normelor de consum, astfel îneît, începind cu trimestrul II al acestui an, să se lucreze pretutindeni cu norme îmbunătățite.Trebuie arătat că cheltuielile neproductive se mențin încă nuicate, iar in unele sectoare cuiar au crescut, reUdcinuu-se beneficiile. Este necesar ca Ministerul Einanțeior și băncile sa analizeze de urgența cauzele accs.or fenomene — împreună cu ministerele și organizațiile economice respective — șt să determine măsuri notările pentru remedierea situației. Consider că organele financiare a- cordâ incă o slabă atenție eficienței activității economice, manifestă în această direcție o insuficientă exigența, nu acționează cu fermitate uifentelor forme de gospodărire nerațională a fondurilor materiale și financiare ale întreprinderilor. Avem o lege financiară care prevede măsuri foarte bune, răspunderi precise ale organizațiilor financiare, pînă ia fiecare unitate. Ea trebuie aplicată cu toată fermitatea 1 Ministerul Finanțelor, băncile sint chemate să-și îmbunătățească radical activitatea, să acționeze mult mai prompt atunci cînd într-un sector sau altul apar neajunsuri in utilizarea fondurilor, să controleze cu strictețe situația financiară a fiecărei unități, să vegheze permanent la buna administrare a avuției noastreEste necesar, introducă mai in ce privește lui de cost al . lingă reducerea cheltuielilor, se impune perfecționarea planificării, evidenței și calculării prețului de cost pe fiecare produs. In fiecare întreprindere, secție și loc de producție trebuie să existe planuri de cheltuieli care să fie urmărite și îndeplinite în modul cel mai riguros. Se impune să fie lichidată practica unor ministere care — sub pretextul unor așa-zise îmbunătățiri de calitate sau modificări sortimentale — măresc în mod nejustificat prețurile de producție. Organele economice, conducerile întreprinderilor, organizațiile de partid au datoria să analizeze temeinic aceste probleme. Dacă comitetele județene de partid și-au îmbunătățit mult activita-

tea — și în aceste zile, în plenară, s-a observat cu cită competență analizează și soluționează ele diferitele probleme ale dezvoltării economice — de problemele eficienței economice, ale prețului de cost ele nu s-au apropiat încă așa cum se cuvine. Vreau să atrag atenția organelor de sinteză, ministerelor și organelor locale ' “ ' terminarea gradului < plinire a planului se prețurile constante inițial in cincinal, comparație cu aceste trebuie să se lucreze pentru că pe această bază s-a întocmit planul. Orice modificări de prețuri nu vor fi luate în considerație. Nici o formă de umflare a prețurilor nu poate fi admisă, sub nici un motiv. Avem o lege în această privință, si ea trebuie aplicată. Consiliul Controlului muncitoresc, împreună cu Comitetul pentru Prețuri și celelalte organe de sinteză au datoria să nu admită nicăieri și în nici un fel umflarea prețurilor de producție. Trebuie să împiedicăm ca, pe calea majorării prețurilor de producție, să se acopere deficiențele în modul de utilizare a fondurilor materiale și financiare puse la dispoziția conducerilor întreprinderilor-Consider necesar ca, în analiza de bilanț a activității economice pe anul 1972 o deosebită atenție să fie acordată situației prețurilor de producție, luindu-se măsiiri hotărîte împotriva fenomenelor negative ce se mai manifestă în acest domeniu. Formarea prețurilor, absolut pe toate treptele organizatorice, trebuie să se încadreze cu cea mai mare rigurozitate în normele legale.Plenara din noiembrie a atras în mod serios atenția ministerelor, «centralelor și întreprinderilor asupra necesității de a asigura calificarea forței de muncă în pas cu necesitățile dezvoltării economiei. Anual, numărul de salariați crește în țara noastră cu 200—250 mii, și în cea mai mare parte aceștia sînt trimiși să lucreze la mașini și utilaje de înaltă tehnicitate. Așa cum s-a hotărît, este necesar ca, încă la aprobarea execuției noilor obiective și
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capacități de producție, să se 
stabilească măsuri concrete pentru recrutarea și pregătirea forței de muncă. In general, va trebui asigurată o mai bună corelare a planurilor de școlarizare cu nevoile reale ale unităților productive, evltîndu-se situațiile de astăzi, cînd la linele profesii se formează un număr insuficient de muncitori calificați, în timp ce la altele absolvenții nu pot fi încadrați în meseriile pentru care s-au pregătit. O deosebită atenție trebuie acordată bunei desfășurări a invățămintului profesional și tehnic. Se impune ca ministerele și consiliile populare județene să se preocupe mai mulț de dezvoltarea acestei rețele de învățămînt. Este necesar să se ia de urgență măsuri în vederea sporirii numărului de elevi pentru meseriile deficitare. Ministerul Educației și Invățămintului, Ministerul Muncii și Comitetul Central al U-T.C. să sprijine în mai mare măsură, prin acțiuni coordonate, orientarea profesională a absolvenților școlilor generale și liceelor de cultură generală. Ministeiele și centralele, organele locale au, de asemenea, datoria să exercite un control permanent asupra activității de reciclare și ridicare a calificării profesionale a oamenilor muncii. lichidînd manifestările de formalism și lipsă de continuitate care mai dăinuie în acest domeniu. Cred că nu este necesar să insist asupra importanței deosebite pe care o are ridicarea cunoștințelor profesionale, tehnice ale muncitorilor, chemați să manevreze, să stă- pînească utilaje de înaltă tehnicitate.Plenara din noiembrie a Comitetului Central a atras atenția asupra necesității unei mai raționale și eficiente utilizări a potențialului nostru științific, eliminind dispersarea forțelor pe un număr excesiv de mare de teme, din care unele de importanță minoră. Planul pe anul 1973 marchează un anumit progres în acest sens, dar și in a- ceastă direcție se poate spune că s-au făcut abia primii pași ; această orientare va trebui în continuare adîncită și dezvoltată. Se impune ca cercetarea științifică să aducă o contribuție mai mare, mai directă și mai operativă la rezolvarea ureble- melor de care depinde îndeplinirea cincinalului înainte, de termen, îndeosebi a celor privind valorificarea superioară a resurselor materiale și reducerea consumurilor specifice de materii prime, promovarea tehnologiilor moderne, înnoirea producției și asimilarea de produse cu caracteristici superioare. Trebuie accelerată înființarea institutelor centrale coordonatoare pentru principalele ramuri și domenii de activitate, oferind astfel cadrul organizatoric corespunzător pentru mobilizarea tuturor forțelor spre problemele cele mai stringente, de interes prioritar ale economiei și dezvoltării sociale. Este, de asemenea, necesar ca Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, ministerele economice să acționeze mai energic pentru a- plicarea rapidă a rezultatelor cercetărilor în producție.

iului funcționăresc și mărirea proporției celor care lucrează direct în producție este o condiție fundamentală a creșterii productivității muncii sociale, a sporirii avuției naționale, a creșterii bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.După cum ați văzut, Comitetul Executiv a considerat necesar ca, acționind in spiritul hotăririlor Conferinței Naționale, să treacă le redistribuirea cadrelor începind cu posturile de miniștri adjuncți, secretari generali și altor cadre de conducere. Simplificarea și raționalizarea aparatului economic administrativ va trebui să fie extinsă și aprofundată la țoale nivelele organizatorice. Ministerele, centralele economice, întreprinderile, vor trebui să reducă substanțial numărul treptelor ierarhice, care generează formularistică și birocratism, trecind la comasarea direcțiilor generale, direcțiilor și serviciilor, a birourilor și celorlalte compartimente. Pe baza raționalizării structurilor organizatorice, urmează să se realizeze o reducere de cel puțin o treime a personalului de conducere ; totodată, va trebui să se asigure o scădere substanțială a personalului tehnico-administrativ. Este necesar să se creeze condițiile corespunzătoare ca personalul de conducere și specialitate să se poată consacra in întregime activității de concepție, de control și îndrumare, perfecționînd stilul de muncă, eliminînd cu hotărîre ședințele de prisos, care consumă timp și absorb energie în discuții interminabile, de multe ori sterile, lipsite de orice urmare, în dauna muncii concrete, rezolvării practice a problemelor impuse de viață, de buna desfășurare a producției. Vor trebui, totodată, mult sporite atribuțiile direcțiilor generale și direcțiilor din ministere și celelalte organe centrale și locale, stabilindu-se totodată ca acestea să aibă relații directe cu compartimentele corespunzătoare ale organelor de sinteză e- conomică și ale altor instituții.Este, de asemenea, necesar să fie continuată acțiunea de grefare a centralelor industriale pe structura principalelor întreprinderi din componența lor, asigurînd integrarea efectivă a activității centralei și întreprinderii de bază, eliminind paralelismele în exercitarea atribuțiilor. Centralele — folosind un aparat restrîns și operativ —

trebuie să preia în fapt toate sarcinile care privesc problemele generale ale întreprinderilor subordonate. îndeosebi cele legate de aprovizionarea tehnico- materială, de contractarea și desfacerea producției, realizarea investițiilor, introducerea progresului tehnic. întreprinderile trebuie să-și concentreze' atenția spre producție, spre ridicarea calității ei.In plenară au fost dezbătute și adoptate proiectele de acte normative referitoare la înființarea și funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Curții Superioare de Control Financiar și Consiliului pentru Problemele Organizării Economico-Sociale, re- glementîndu-se astfel noi și importante probleme ale perfecționării organizării și conducerii economiei. Adoptarea acestor măsuri are drept scop urgentarea traducerii în viață a hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale. In fond, prin aceste măsuri se soluționează cea mai mare parte a sarcinilor privind perfecționarea organizării și conducerii vieții economico-sociale. Avem toate condițiile ca pînă Ia jumătatea anului să încheiem elaborarea măsurilor și legilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională. Elaborarea acestor reglementări, care vizează practic toate laturile vieții sociale din țara noastră, a necesitat un mare volum de studii, analize, numeroase experimentări, o largă consultare cu cadre de specialitate, cu activiști de partid și de stat, cu oameni ai muncii. In procesul tra- lor în viață vor mai probabil necesare unele perfecționări și adaptări. Am creat un cadru organizatoric legal, care asigură desfășurarea în bune condiții a întregii activități economice și sociale. Acum esențial este concretizarea în fapt a reglementărilor stabilite, desfășurarea unei vaste munci organizatorice practice, în spiritul prevederilor legale, al orientărilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale, pentru valorificarea din plin a posibilităților create de ansamblul măsurilor adoptate de partid în vederea perfecționării conducerii, organizării și planificării economiei naționale. Ilotăritoare este acum munca organizatorică, practică. De ceasta depinde îndeplinirea succes a tuturor sarcinilor; această direcție trebuie să îndreptăm toate forțele.
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3. PREVEDERI CARE VOR STIMULA
EFORTURILE ȚĂRĂNIMII PENTRU

CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE, 
VOR CONTRIBUI LA ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACTIVITĂȚII ÎN AGRICULTURĂ

împotriva

naționale, totodată, să se multă ordine și formarea prețu- produseior. Pe

2. NOI MĂSURI PENTRU
PERFECȚIONAREA CONDUCERII 

Șl ORGANIZĂRII VIEȚII
ECONOMICO-SOCIALESoluționarea problemelor complexe de care depinde dezvoltarea economico-socială a țării impune aplicarea integrală a hotărîrilor Conferinței Naționale privind perfecționarea organizării și conducerii economiei. Cu toațe rezultatele obținute în ultimii ani în perfecționarea și simplificarea structurilor organizatorice, în apropierea conducerii de producție, lichidarea centralismului excesiv, a unor paralelisme și verigi intermediare în conducerea activității economice, așa cum pe bună dreptate s-a apreciat în plenară, în aceste domenii mai dăinuie încă serioase lipsuri, anomalii și fenomene negative.In primul rînd, trebuie să ținem seama de faptul că în acești ani au intrat, și în următorii ani vor continua să intre in producție, un mare număr de obiective noi, de înaltă tehnicitate, a căror bună funcționare cere specialiști și cadre de conducere competente. Lichidarea lipsurilor existente în încadrarea cu specialiști a unităților de producție impune luarea unor măsuri pentru deplasarea acestora din ministere și centrale in întreprinderi, acolo unde se decide soarta producției. Este necesar, de aceea, să se asigure pe toate treptele organizatorice — ministere, direcții generale, centrale și întreprinderi — o mai rațională repartizare și utilizare a forțelor, o judicioasă distribuire a cadrelor de conducere și de specialiști în favoarea activității directe de producție. Vreau să atrag atenția asupra încadrării unităților noi. Este inadmisibilă practica de a li se trimite, de regulă, absolvenții anului în care intră în producție unitățile respective. Acest lucru condamnă de la început aceste unități la o activitate slabă, la lipsuri serioase. Este necesar ca absolvenții noi să fie repartizați, de regulă, în unitățile vechi, iar unitățile noi să fie încadrate cu specialiști cu experiență din centrale, întreprinderi și ministere și numai într-o mică proporție cu specialiști tineri. Numai astfel se va asigura ca a-

ceste unități să-și poată desfășura activitatea în condiții bune. Această acțiune de redistribuire a cadrelor impune lichidarea neîntîrziată și hotărită a oricăror fenomene de paralelism și suprapunere. Există incă verigi intermediare care mențin un aparat administrativ umflat, îndeosebi funcționăresc — in rindul căruia se găsesc multi specialiști — și care generează birocratism, ingreuează rezolvarea operativă a problemelor din întreprinderi, încarcă prețul de cost al producției cu cheltuieli inutile, grevează bugetul de stat. In sensul hotăririlor Conferinței Naționale este necesar să se acționeze ferm pentru eliminarea verigilor intermediare, creșterea răspunderii și competenței centraieior și întreprinderilor. Trebuie simplificate in mod radical raporturile, la nivel central, între ministere și diferite organe de sinteză, precum și pe verticală, intre ministere, centrală și întreprindere. Se impune reducerea la strictul necesar a aparatului administrativ, funcționăresc, indreptind specialiștii spre activitatea productivă. Este inadmisibil ca unele sectoare de concepție din întreprinderi, proiectarea și cercetarea să ducă lipsă de cadre tehnice, in timp ce un mare număr de specialiști sint angajați in lucrări administrative în ministere și centrale, chiar și in întreprinderi.superioară meroase cazuri ; pot fi executate pregătire medie.Unii tovarăși i ministerelor au există unor proiecte, in timp ce in ministere lucrează în funcții administrative un mare număr de ingineri. Toate forțele trebuie îndreptate spre întreprindere, spre proiectare și cercetare. întreprinderea trebuie să stea permanent în atenția organelor de partid și de stat. Este necesar să se înțeleagă că venitul național nu se creează in birouri, ci numai în producția materială. Reducerea persona-

Specialiștii cu pregătire sînt folosiți in nula lucrări care de personal cudin conducerea I spus aici că întîrzieri în elaborarea proiecte,

Stimați tovarăși,Și în agricultură se spune că anul 1973 este rîtor pentru înfăptuirea prevederilor cincinalului — și de aceea se cer luate măsuri deosebite pentru realizarea în bune condiții a lucrărilor agrozootehnice în vederea obținerii de producții vegetale șl animale sporite. Este necesar să se ia măsuri urgente pentru terminarea arăturilor pe suprafețele rămase nearate din toamnă, pentru pregătirea terehuiui și însămîn- țarea culturilor, potrivit cu planul fiecărui județ, al fiecărei unități agricole în parte, în raport cu condițiile din această primăvară. Se cer luate măsuri speciale pentru asigurarea întregii cantități de legume planificate ; în fiecare județ și în fiecare unitate trebuie stabilită suprafața corespunzătoare a- fectată Iegumieulturii, structura speciilor de legume, precum și eșalonarea producției, astfel incit să se asigure necesarul de legume timpurii, de vară si de toamnă, atît pentru consum proaspăt, cit și pentru industrializare și export. Avem asemenea condițiuni incit practic toate județele pot și trebuie să-și soluționeze problemele a- provizionării.O problemă centrală a agriculturii noastre este gospodărirea cu maximum de grijă și răspundere a fondului funciar. Trebuie acordată mai multă a- tenție realizării programului de îmbunătățiri funciare, desecări și de scurgere a apelor — care acoperă mari suprafețe. Trebuie să realizăm planul de irigații și să folosim cit mai eficient toate suprafețele irigate. Ministerul Agriculturii, comitetele județene de partid, aparatul agricol trebuie să întreprindă acțiuni mai ferme pentru scurgerea apelor și corectarea excesului de umiditate, pentru îmbunătățirea solului, precum și pentru cultivarea tuturor terenurilor libere din vetrele de sat, dintre construcțiile agrozootehnice și a celor rezultate din limitarea drumurilor de acces.Eforturi deosebite trebuie depuse terea nind tima lapte _ _ _ _scădere, iar indicele de natalitate la vaci este încă redus. Trebuie să se pună mai multă ordine în activitatea fermelor zootehnice, acordîndu-se o a- tenție deosebită creșterii, in fiecare unitate, a animalelor de reproducție, sub îngrijirea unui Personal special, bine pregătit, n acest sens, trebuie să se constituie ferme speciale acordîndu-se și ajutorul necesar pentru huna funcționare a acestora. îndeplinirea sarcinilor pe

poate hotă-

în continuare pentru creș- producției zootehnice, ți- seama de faptul că în ul- vreme producția medie de a înregistrat o tendință de

care ni le-am propus în dezvoltarea zootehniei impune luarea de măsuri energice pentru asigurarea bazei furajere necesare.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, trebuie să urmărească permanent, în fiecare unitate, realizarea producției vegetale și a- nimale planificate, îndeplinirea sarcinilor de livrare către stat, de aceasta depinzind asigurarea în bune condițiuni a consumului populației și satisfacerea nevoilor economiei naționale.O atenție deosebită trebuie a- cordată dezvoltării și îmbunătățirii activității industriei alimentare. Există un program, stabilit în concordanță cu prevederile Congresului al X-lea, pentru ridicarea rapidă a nivelului unităților din industria a- limentară. Trebuie să spunem însă că acest program nu s-a realizat în bune condițiuni in ultimii doi ani. Este necesar ca Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, împreună cu comitetele județene de partid și consiliile populare pe teritoriul cărora se află a- ceste unități, să ia toate măsurile pentru realizarea programului privind dezvoltarea industriei alimentare, valorificarea superioară a produselor a- gricole, asigurînd astfel aprovizionarea populației cu mai largă de produse mentare.Creșterea continuă a de înzestrare tehnică a turii, impune perfecționarea ac-
o gamă agroaligradului agricul-

tivității de pregătire profesională a țărănimii. Este de înțeles că o agricultură la nivelul cerințelor actuale ale științei și tehnicii necesită oameni pregătiți in mod corespunzător. Actualele forme de învățămînt agrozootehnic de masă sint cu totul insuficiente și va trebui să instituim forme mai eficiente de pregătire. Va trebui creat un sistem mai avansat de pregătire profesională a țăranilor, pe baza unui program de perspectivă, temeinic elaborat, în concordanță cu cerințele științei moderne, ale unei agriculturi intensive de inalt randament.Plenara Comitetului Central a dezbătut noi măsuri pentru generalizarea acordului global și îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii in agricultură. Ridicarea venitului garantat în cooperativele agricole — la 1 200 lei lunar în zootehnie, 900 lei în legumicultura și viticultură, 800 lei în pomicultură — în condițiile aplicării acordului global, care asigură creșterea veniturilor pe măsura creșterii producției livrate, va avea un puternic efect stimulator asupra țărănimii, va contribui la mai buna valorificare a forței de muncă din agricultură și la creșterea rapidă a producției în unitățile cooperatiste. Doresc să insist ca prevederile acordului global să fie luate ca bază, or- ganizindu-se în acest spirit munca în toate cooperativele agricole de producție. Chiar în cooperativele cu o situație bună trebuie să pornim de la această bază.Este necesar să se pună ordu ne și în ce privește prețul de cost în cooperative, pentru a putea ști cit costă in mod real un produs sau altul. Măsurile pe care le-am adoptat pentru îmbunătățirea normării și retribuirii muncii sînt chemate să pună ordine și să introducă disciplină in activitatea cooperativelor a- gricole de producție — de aceasta depinde dezvoltarea rapidă a agriculturii. Nu putem dezvolta agricultura socialistă în condițiile unei lipse aproape complete de evidență, lucrindu-se la în- tîmplare. Aceste măsuri vor fi aplicate în mod provizoriu pînă la sfîrșitul acestui an, pentru a putea trage toate concluziile necesare — urmînd să fie definitivate pînă în octombrie, pentru ca la întocmirea planului viitor să se lucreze pe baza lor.Acordarea de credite cooperativelor agricole care nu au posibilități financiare să asigure plată venitului garantat și a drepturilor suplimentare rezultate din depășirea planului de producție constituie o expresie elocventă a sprijinului dat de statul nostru întăririi agriculturii cooperatiste, pentru ridicarea nivelului de trai al țărănimii. Este necesar însă să se intensifice eforturile cooperativelor pentru a-și acoperi din surse proprii cheltuielile de producție, pentru a-și îndeplini, Ia rîndul lor, obligațiile față de stat.începind din acest an se va introduce salarizarea în acord global și pentru personalul din întreprinderile agricole de stat, atît la cultura plantelor, cit și în zootehnie, ceea ce va trebui să ducă și în aceste unități la sporirea producției și a eficienței economice.Au fost stabilite măsuri pentru creșterea rezervelor de stat la cereale și furaje. Va trebui să mărim rezervele de carne și alte produse agroalimentare.După cum ați văzut, din materialele prezentate, ne preocupăm să aducem unele îmbunătățiri și în conducerea agriculturii, pornind de la faptul că baza conducerii o constituie Județul, întreprinderea de stat, consiliile intercooperatiste, cooperativele de producție. Si în agricultură, atenția principală va trebui să fie acordată deplasării cadrelor jos, în întreprinderi și cooperative, pentru întărirea din toate punctele de vedere a activității acestora.Conducerea partidului și statului vor examina in continuare și alte măsuri pentru stimularea producției agricole, cum și pentru relare a prețurilor unor produse. Fără surilor noastră va constitui un puternic imbold pentru oamenii muncii din agricultură, va intensifica eforturile pentru mai buna gospodărire a fondurilor materiale și financiare, pentru realizarea și depășirea sarcinilor planului pe 1973 și pe anii următori ai cincinaiului.

pre-mai buna co-îndoială, aplicarea mă- stabilite de plenara

4. VOM INTENSIFICA SCHIMBURILE
COMERCIALE, COOPERAREA

Șl COLABORAREA ECONOMICĂ

CU ALTE STATEStimați tovarăși.Am subliniat in repetate rîn- duri importanța pe care o au pentru progresul rapid și multilateral al țării noastre schimburile comerciale, cooperarea și colaborarea economică cu alte state. Pornind de la acest considerent, partidul și guvernul promovează o politică de dezvoltare largă a relațiilor de colaborare și schimburi multilaterale cu toate statele lumii, în spiritul principiilor egalității depline în drepturi și avantajului reciproc. In ultimii ani au fost încheiate acorduri de cooperare cu peste 60 de țări și s-au finalizat peste 240 de acțiuni și convenții de cooperare. Desigur, noi concepem schimburile comerciale, desfășurarea colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice inter-

naționale în condițiile circulației nestingherite a valorilor în ambele sensuri, prin înlăturarea tuturor barierelor și restricțiilor.Corespunzător procesului general de dezvoltare economică, necesității participării noastre tot mai active la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori, planul pe anul 1973 prevede creșteri importante ale volumului comerțului exterior și realizarea unui număr sporit de acțiuni de cooperare economică și tehnico- științifică. Aceasta impune ca ministerele, celelalte organisme economice, Cc.nisia guvernamentală de colaborare și cooperare economică și tehnică să se
(Continuare in pag. u lll-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI-NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a) preocupe activ de finalizarea intr-un termen mai scurt a acțiunilor de cooperare cu toato țările socialiste, în cadrul C.A.E.R., al comisiilor mixte guvernamentale de colaborare economică și al relațiilor bilaterale.De asemenea, este necesar să se asigure buna desfășurare a cooperării cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu toate celelalte țări ale lumii. In ultima vreme au fost create o serie de societăți mixte — atit pe baza propunerilor partenerilor externi, cit și ca efect al inițiativelor întreprinderilor noastre. Este necesar să se asigure o eficiență maximă a fondurilor investite în societățile mixte existente, in- treprinzîndu-se, totodată, măsuri pentru crearea de noi asemenea unități, atit în străinătate, cît și în tară.îmbunătățirea activității de export impune o atenție deosebită pentru ritmicitatea livrărilor și respectarea cu strictețe a condițiilor de calitate a produselor. Printr-o mai largă diversificare a sortimentelor cu calități tehnice superioare și cu o finisare exemplară, este necesar să fie ridicat gradul de competitivitate al tuturor mărfurilor românești destinate exportului. Trebuie intensificată preocuparea pentru valorificarea superioară a produselor noastre pe piața externă. Este necesar ca centralele industriale și întreprinderile să-și exercite mai bine atribuțiile ce le revin în domeniul comerțului exterior, desfășurînd o mai intensă activitate de prospectare a piețelor, elaborind studii proprii de marketing, asigurînd adaptarea rapidă a producției la condițiile piefei externe, intensificînd ac

5. NOI MĂSURI PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR 

DE TRAI ALE OAMENILOR MUNCII
DE LA ORAȘE Șl SATEStimați tovarăși,Acționînd pentru dezvoltarea rapidă a economiei naționale, partidul nostru pleacă de la premisa că aceasta este singura sursă a îmbunătățirii continue a nivelului de trai, baza satisfacerii în condiții tot mai bune a cerințelor materiale și spirituale ale întregului nostru popor.Veniturile totale reale ale populației au fost la sfîrșitul a- nului 1972 cu 20,6 la sută mai mari decît în 1970. A sporit simțitor cîștigul din salarii, acor- dindu-se o atenție deosebită creșterii salariilor mici ; salariul minim pe economie s-a ridicat la 1 000 lei. Au fost mărite alocațiile pentru familiile cu mulți copii și pensiile de asigurări sociale, ș-a introdus venitul minim garantat în sistemul de remunerare a țărănimii cooperatiste. Veniturile bănești ale țărănimii obținute din sectorul socialist au înregistrat o creștere de 19 la sută față de 1970. Au crescut desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist cu peste 16 la sută față de 1970 ; în primii doi ani ai cincinalului, s-au vîndut populației mărfuri a căror valoare depășește cu 2,2 miliarde lei prevederile inițiale ale planului. Prevederile cincinalului la livrările de produse alimentare pentru fondul pieței au fost depășite ; la carne și produse de carne — cu 1,5 la sută, piine — cu 6 la sută, făină — cu 12,3 la sută, zahăr — cu 2,6 Ia sută, ouă — cu peste 20 la sută. Aprovizionarea populației cu produse agroali- mentare a fost completată și prin achizițiile făcute de cetățeni direct de la cooperativele agricole și de la producătorii individuali și care se estimează că reprezintă pe primii doi ani ai cincinalului 9 miliarde de lei, dar, care, se pare că sînt mult mai mari. Ca urmare a măsurilor luate pentru a asigura stabilitatea prețurilor și îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației, indicele prețurilor Ia bunurile de consuna, în anul 1972, a reprezentat 100,4 la sută față de 1970, ceea ce înseamnă că, practic, a rămas constant. Fondurile alocate de la buget în a- cești doi ani pentru acțiuni so- cial-culturale au însumat peste 76 miliarde lei. S-au îmbunătățit condițiile de locuit ale populației prin darea în folosință a unui număr total de circa 285 mii locuințe, a sporit dotarea tehnico-edilitară a localităților, s-a lărgit și modernizat baza materială a învăță- mîntului și culturii, s-au asigurat condiții tot mai bune pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii de la orașe și sate.Planul Pe anul 1973 prevede creșterea în continuare a nivelului de trai, potrivit programului adoptat de Congresul al X-lea al partidului. Veniturile reale ale populației urmează să crească cu circa 16 miliarde lei față de volumul realizat anul trecut. Comparativ cu 1972. veniturile din salarii se vor mări cu 11 la sută, veniturile reale ale țărănimii pe o persoană cu 9,7 la sută, iar pensiile cu 12,6 Ia sută.Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prevăzut în plan pentru acest an este cu 12,1 miliarde lei mai mare decît în anu] 1972. Această creștere anua?ă este cea mai mare reali

țiunea de propagandă și publicitate, participarea la tirguri și expoziții, contactele cu firme comerciale de renume internațional.Ministerele, centralele și întreprinderile au datoria să se preocupe cu mai multă atenție de dimensionarea judicioasă a importurilor, ținînd seama de faptul că, în ultimii ani, la o serie de produse de bază s-au înregistrat importante creșteri de prețuri. Trebuie avută in vedere luarea măsurilor necesare, ca influența acestei tendințe asupra eficienței producției interne bazate pe importuri să fie cît mai redusă. In acest sens, este necesar să se acționeze cu fermitate, în primul rînd pentru reducerea consumurilor specifice, pentru extinderea înlocuitorilor și valorificarea cît mai largă a resurselor de materii prime și combustibil existente în țară, inclusiv a deșeurilor.Va trebui să se țină în mai mare măsură seama de conjunctura actuală a pieței externe, caracterizată prin frecvente fluctuații de prețuri, de devalorizări și revalorizări de monede, ca urmare a crizei sistemului valutar mondial al țărilor capitaliste. Ministerul comerțului Exterior și Ministerul de Finanțe, celelalte organisme economice și financiare, trebuie să urmărească cu cea mai mare atenție aceste fenomene, luînd în mod operativ măsurile ce se impun pentru desfășurarea cît mai avantajoasă a activității noastre comerciale și financiare în exterior.Este necesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru echilibrarea balanței de plăți. Avem toate condițiile pentru dezvoltarea relațiilor internaționale economice, pentru realizarea în bune condiții a planului de comerț exterior pe acest an.

zată vreodată la noi Și echivalează cu întregul volum de desfacere realizat in anul 1950. Se prevăd importante sporuri ale livrărilor pentru fondul pieței la carne și produse din carne, zahăr, ulei, ouă, încălțăminte, confecții, tricotaje și altele. In același timp. volumul prestărilor de servicii pentru populație se va mări în anul 1973 cu peste 11 la sută față de 1972. Pornind de aici, este necesar ca ministerele producătoare și Ministerul Comerțului Interior să ia toate măsurile pentru asigurarea acestor produse și servicii, pentru rezolvarea la timp a problemelor a- provizionării populației. Un rol mai activ trebuie să îndeplinească Consiliul pentru aprovizionarea populației, precum și organele corespunzătoare din județe în studierea cererii populației, lărgirea gamei de produse și servicii, îmbunătățirea activității comerciale pentru satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor populației.Consiliile populare vor trebui să ia toate măsurile ce se impun pentru realizarea integrală a celor 111 mii apartamente prevăzute în plan, a căminelor pentru tineret, creșelor și grădinițelor de copii.îmbunătățirea legii privind construcțiile de locuințe și a legii chiriilor, pe care am hotă- rît-o astăzi, Va exercita, fără îndoială, o influență deosebită și în dezvoltarea construcției de locuințe, dar și în ce privește buna gospodărire și întreținere a fondului locativ. Este pe deplin îndreptățită hotărîrea plenarei de a prevedea ca cetățenii cu venituri mari să treacă în mod treptat, în concordanță cu posibilitățile planului de construcție de locuințe, la construirea de locuințe proprietate personală.Măsurile de reglementare a spațiului și chiriilor au, de a- semenea, o importanță deosebită pentru lichidarea activității speculative a unor persoane, pentru protejarea oamenilor muncii cu venituri mai mici. Atrag foarte serios atenția organelor in sarcina cărora cade atit construcția de locuințe, cît și închirierea și administrarea locuințelor, să se preocupe mai mult de calitatea locuințelor, de sistematizare, de problema închirierilor, pentru a crea oamenilor muncii condiții cit mai bune de locuit și de viață. Ele trebuie să facă totul pentru a pune capăt oricărei specule cu locuințele. Organele noastre de stat să nu mai manifeste indulgență în această direcție, să nu ne mai prezinte justificări, ci să aplice cu toată fermitatea legea ; mă refer la miliție, procuratură, justiție. Trebuie să se acționeze cu mai multă ho- tărîre, în spiritul eticii și echității socialiste. în spiritul politicii consecvente a statului nostru de ridicare continuă a bunăstării întregului nostru popor. Organele de partid și de stat, consiliile populare sînt chemate să manifeste mai multă preocupare pentru soluționarea concretă si operativă a tuturor problemelor legate de îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii de la orașe și sate, în concordanță cu prevederile planului și cu ritmul de dezvoltare a economiei noastre naționale.

6. HOTĂRÎRILE PLENAREI 
VOR EXERCITA O ÎNRÎURIRE 
POZITIVĂ ASUPRA ÎNTREGII

ACTIVITĂȚI DE FĂURIRE 
A SOCIETĂȚII SOCIALISTE

MULTILATERAL DEZVOLTATE
ÎN PATRIA NOASTRĂStimați tovarăși,M-am referit pe scurt la cî- teva din problemele mai importante ale activității noastre economico-sociale, la principalele măsuri și hotărîri adoptate de plenara noastră și care au o importanță stringentă pentru îndeplinirea planului pe anul în curs și a întregului cincinal, pentru mersul general înainte a societății noastre și ridicarea bunăstării întregului nostru popor. Așa cum am mai arătat, esențial este acum să se ia rapid măsuri politice și organiza-III. Republica Socialistă România promovează o politică internațională activă de colaborare cu toate țările socialiste, cu celelalte state alelumii, de instaurare a unor relații noi, de egalitate și respect intre națiuni, militează neobosit pentru securitate, destindere, pace și prietenie intre popoareStimați tovarăși,Comitetul Central a înscris pe ordinea de zi a plenarei și problemele activității extern». țl- nînd seama că viața politică mondiala cunoaște o evoiuție deosebit de dinamică, aducînd mereu pe primul plan noi și noi probleme de care trebuie să ținem seama în desfășurarea activității noastre internaționale și naționale.Desfășurarea evenimentelor din ultimul timp confirmă justețea analizei făcute de Congresul al X-Iea și de Conferința Națională cu privire la caracteristicile principale ale vieții internaționale, a aprecierilor partidului nostru față de tendințele și procesele dezvoltării contemporane. Trăsătura de bază a e- voluției politice pe arena mondială continuă să fie tendința spre intensificarea colaborării dintre state, afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a asigura destinderea și pacea, de a promova pe scară largă metoda tratativelor ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase.Un factor de primă însemnătate care influențează pozitiv evoluția vieții internaționale îl constituie afirmarea tot mai impetuoasă a forțelor socialismului. Constituie o realitate de necontestat a zilelor noastre faptul că țările socialiste dobîn- desc un prestigiu crescînd, au un rol tot mai important în determinarea cursului evenimentelor, în lupta pentru pace și destindere în lume. Socialismul, ca mod de organizare a societății, se impune tot mai puternic în conștiința lumii contemporane.Trebuie menționată, ca o caracteristică importantă a vieții 

torice pentru traducerea în viață în cele mai bune condițiuni a tuturor acestor sarcini. în a- cest scop, este necesară o bună organizare a muncii, întărirea spiritului de răspundere și disciplină la toate nivelele, intensificarea activității de control, repartizarea cît mai judicioasă a forțelor. Ministerele, toate organele economice trebuie să imprime un stil mai dinamic și eficient în întreaga lor activitate. soluționînd rapid toate problemele pe care le ridică viața economică a patriei noas- 

internaționale actuale, afirmarea a zeci și zeci de popoare care s-au constituit in state independente și care își afirmă tot mai hotărît dreptul de a se dezvolta de sine stătător, de a-și valorifica în interes propriu bogățiile naționale, de a ieși intr-un timp cît mai scurt din starea de subdezvoltare și a se elibera definitiv de orice tutelă colonialistă și neocolonialistă. Aceste state se impun tot mai mult ca o puternică forță a progresului în lumea contemporană.In lumea de azi se afirmă tot mai puternic clasa muncitoare — forța cea mai avansată a societății, — care joacă un rol decisiv atit în lupta pentru progres social, cît și în apărarea independenței și suveranității popoarelor, împotriva politicii imperialiste de dominație și război. întărirea unității clasei muncitoare din fiecare țară, a organizațiilor ei politice și profesionale face să sporească și mai mult influența proletariatului de pretutindeni în lupta frontului antiim- perialist mondial pentru pace, destindere și colaborare.Se înscriu tot mai hotărît în rîndul forțelor sociale ce acționează în direcția dezvoltării progresiste a societății, masele țărănimii care, într-o serie de țări, dețin un rol important în viața economică și politico- socială, păturile mijlocii ale populației profund interesate în lupta împotriva monopolurilor.Un rol sporit dobindește în societatea de azi, caracterizată prin cea mai impetuoasă desfășurare a revoluției tehnico- științifîce, intelectualitatea ho- tărită să asigure folosirea marilor cuceriri ale cunoașterii 

tre în continuu avînt, condu- cînd cu pricepere efortul de valorificare a tuturor resurselor și rezervelor de care dispunem în economie.Organele și organizațiile de partid, comitetele județene, municipale, orășenești și comunale, toți comuniștii din unitățile productive, de cercetare și proiectare, din toate unitățile socialiste, trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru îndeplinirea hotărîrilor adoptate de plenară. Este necesar să crească răspunderea fiecărei organizații de partid, situîndu-se permanent în fruntea luptei pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului, pentru mobilizarea inițiativei oamenilor muncii în dubla lor calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție, pentru crearea unui climat de a- vînt creator in toate colectivele de muncă. Sindicatele și organizațiile de tineret sînt chemate să-și aducă și ele contribuția activă la buna organizare și desfășurare a întrecerii pentru transpunerea în viață a angajamentelor asumate de colectivele din întreprinderi, de fiecare om al muncii.O importanță deosebită pentru realizarea cu succes a tuțu- 

umane in slujba progresului și civilizației, a bunăstării și fericirii popoarelor, a păcii și securității.O puternică forță socială care joacă un rol tot mai important în viața lumii contemporane o reprezintă sutele și sutele de milioane de femei preocupate in mod vital de înlăturarea războaielor, a vărsărilor de sin- ge, cărora fiii lor trebuie să le dea tribut, de crearea unor relații de pace și bună înțelegere între popoare.O uriașă forță a progresului contemporan o reprezintă masele largi ale tinerei generații de pretutindeni care, mai puțin legate de rinduielile vechi, anacronice, aspiră la schimbări sociale revoluționare profunde. care să permită triumful dreptății și echității sociale, la o politică nouă de libertate și egalitate între națiuni, de prietenie și colaborare rodnică între popoare, la a- bolirea pentru totdeauna a politicii imperialiste de forță, de presiune și intimidare, a discriminării rasiale și colonialismului, a agresiunii și războiului.Masele largi populare din toate țările, cercurile largi ale opiniei publice devin tot mai conștiente de rolul și răspunderea pe care o au in lupta pentru promovarea unei politici noi în viața internațională, pentru destindere, colaborare și pace. O expresie grăitoare a dorinței fierbinți a popoarelor de a pune capăt încordării internaționale, de a da un curs ferm de destindere și colaborare relațiilor dintre state o constituie rezultatele alegerilor ținute în ultima vreme în Statele Unite ale Americii, Republica Federală Germania, 

ror sarcinilor economice, pentru traducerea în viață a prevederilor noilor legi stabilite de plenara noastră are intensificarea muncii politico-ideologice și cultural-educative în rîndul oamenilor muncii, pentru dezvoltarea conștiinței lor socialiste, pentru ridicarea nivelului de înțelegere a legăturii organice care există între accelerarea progresului economic al țării și ridicarea bunăstării fiecărui cetățean, a întregului popor. Totodată, organele și organizațiile de partid, organele de stat și a- paratul nostru de stat au datoria să vegheze ca toate măsurile stabilite să se aplice în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, în spiritul politicii generale a partidului nostru, în centrul căreia stau omul, asigurarea tuturor condițiilor pentru înflorirea multilaterală a personalității umane.îmi exprim convingerea că aplicarea măsurilor și hotăriri- lor plenarei din aceste zile va exercita o înrîurire deosebit de pozitivă asupra întregii activități de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in țara noastră, va determina noi și noi succese pe calea progresului economiei naționale. a făuririi bunăstării și fericirii întregului nostru popor.

Japonia, Olanda și în alte state. După cum se știe, în aceste țări, o parte însemnată a o- piniei publice a poporului a votat pentru o politică mai realistă de apropiere, pace și colaborare între națiuni, de destindere în viața internațională, de soluționare, pe cale politică, a problemelor litigioase dintre state.Cea mai recentă și mai elocventă ilustrare a cursului pozitiv manifestat în viața internațională o constituie încheierea Acordului de la Paris cu privire la încetarea războiului din Vietnam. împreună cu întreaga opinie publică progresistă, poporul român a salutat cu satisfacție încheierea acestui acord menit să pună capăt acțiunilor militare din această parte a lumii, să oprească războiul care a adus atîtea suferințe și daune poporului vietnamez. România a acordat întotdeauna un sprijin activ poporului vietnamez în lupta sa dreaptă, a militat cu fermitate pentru încetarea și soluționarea pe cale politică a războiului din Vietnam și în general din Indochina. Lupta poporului vietnamez, eroismul cu care el a știut să-și apere dreptul sacru la independență și libertate dovedesc că în zilele noastre forța armată oricît ar fi de puternică nu mai poate înfrînge voința unei națiuni de a-și hotărî singură destinele, de a trăi în libertate și independență. Ne exprimăm speranța că acordul realizat la Paris va deschide calea spre o pace trainică în această parte a lumii, creînd condiții ca poporul vietnamez să-și poată îndrepta forțele spre realizarea 

unității, spre ștergerea urmelor dureroase ale războiului și dezvoltarea sa economică și socială de sine stătătoare, să-și poată soluționa problemele corespunzător voinței și aspirațiilor proprii, fără nici un amestec din afară.Conferința internațională cu privire la Vietnam care se desfășoară la Paris în aceste zile și actul care a fost semnat astăzi de către toți participanții la conferință demonstrează, o dată în plus, că dacă se pornește de la respectarea independenței și suveranității statelor și de la interesele generale ale păcii se poate ajunge la soluționarea oricăror probleme litigioase dintre state pe calea tratativelor.Am salutat, de asemenea, cu satisfacție încheierea recentă a Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos, prin care se pune capăt războiului din această țară și se deschide perspectiva reconcilierii și realizării unității naționale a poporului laoțian, constituind totodată o contribuție prețioasă la instaurarea păcii in întreaga Indochină.Fără îndoială că normalizarea situației din Indochina va crea premise pentru ca și poporul cambodgian să poată obține victoria în lupta sa pentru libertate și independență națională, astfel incit să se creeze posibilitatea ca și el să-și consacre energia, în condiții de pace, dezvoltării economico-sociale de sine, stătătoare, fără amestec din afară.Rezultatele obținute pînă în prezent în soluționarea problemelor conflictului din Indochina reprezintă, fără îndoială, o importantă victorie a popoarelor respective. Prin ceea ce s-a realizat pînă acum, se poate spune că s-a încheiat o etapă a luptei lor pentru afirmarea dreptului sacru de a-și decide singure soarta. în prezent, situația din Indochina intră într-o etapă nouă — aceea a eforturilor pentru realizarea deplină a păcii, pentru refacerea și dezvoltarea economică și socială, pentru soluționarea politică a diferitelor lor probleme interne, potrivit voinței și aspirațiilor fiecărui popor.România va dezvolta larg relațiile de colaborare cu popoarele din Indochina. acționînd ferm în sprijinul eforturilor lor de dezvoltare liberă și independentă pe calea progresului și prosperității.Progresele obținute pe calea destinderii, cursul nou care se impune tot mai mult în relațiile internaționale sînt un rezultat al faptului că, pretutindeni în lume, a crescut și crește hotărîrea popoarelor, a tuturor țărilor, indiferent de mărime, de a participa activ. nemijlocit, la viața internațională, de a-și spune cuvintul în soluționarea problemelor care preocupă omenirea. A sporit și sporește mereu conștiința popoarelor, responsabilitatea tuturor națiunilor pentru soarta păcii și civilizației umane. Voința popoarelor de a trăi și progresa într-un climat de pace și colaborare exercită o influență tot mai puternică asupra guvernelor, a cercurilor politice conducătoare din diferite țări în promovarea unei politici de destindere.Firește, progresele obținute pe calea destinderii nu trebuie să creeze iluzia că acest proces pozitiv din viața internațională se poate desfășura de la sine. Deși devine tot mai evident că politica imperialistă de dominație și dictat este condamnată eșecului, nu trebuie să uităm că în lume continuă să existe forțe reacționare interesate să continue politica de dominație și dictat imperialistă, și, sub diferite forme, să se a- mestece în treburile interne ale altor state. Este știut că pe planeta noastră mai stăruie conflicte între state, motive de suspiciune, se mai mențin vestigii ale colonialismului, ale asupririi rasiale, împotriva cărora unele popoare sînt nevoite să lupte cu arma in mînă pentru a-și dobîndi dreptul de a fi stăpîne pe soarta lor.

Toate acestea impun menținerea trează a vigilenței și intensificarea luptei pentru accentuarea cursului destinderii. Este necesar să se acționeze cu toată fermitatea împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, colonialistă și neocolonialistă, pentru o politică nouă de colaborare și pace. Aceasta Impune unirea tuturor forțelor antiimperialiste, a tuturor popoarelor dornice să trăiască libere și independente, în colaborare și pace.Stimați tovarăși,In informările prezentate în cadrul plenarei a fost înfățișată pe larg activitatea internațională desfășurată în anii tre- cuți de țara noastră. Republica Socialistă România a militat consecvent pentru realizarea u- nei atmosfere de încredere și conlucrare pașnică între națiuni, pentru înfăptuirea aspirațiilor popoarelor de a se dezvolta liber și suveran.Acționînd în spiritul principiilor fundamentale care călăuzesc politica noastră externă, corespunzător sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, țara noastră și-a amplificat continuu raporturile multilaterale cu celelalte țări ale lumii. In cursul anului trecut, am avut întîlniri și convorbiri cu 18 șefi de state din Europa, Asia și Africa, au fost semnate declarații comune de politică externă, au fost încheiate acorduri și înțelegeri menite să dezvolte raporturile reciproce și, totodată, să contribuie la lărgirea colaborării și cooperării internaționale. Am avut, de asemenea, întîlniri cu un mare număr de reprezentanți ai guvernelor, precum și cu personalități politice din aproape toate statele lumii. Au fost stabilite relații diplomatice cu încă 7 state. România a- vînd în prezent relații diplomatice și consulare cu un număr de 109 state ale lumii.S-au întreprins în această perioadă numeroase acțiuni concrete pentru dezvoltarea cooperării în producție și a legăturilor comerciale cu alte țări, a schimburilor culturale, turistice și de altă natură. Totodată, in cadrul O.N.U. si al altor organisme internaționale, România a participat activ, în spirit constructiv, ia discutarea unor importante probleme ale vieții politice, la găsirea soluțiilor pentru rezolvarea lor, la eforturile pentru normalizarea raporturilor interstatale, pentru colaborare și destindere. Această politică — care a adus și aduce nenumărați prieteni poporului român pe toate meridianele lumii — corespunde pe deplin intereselor națiunii noastre și. totodată, servește cauzei generale a sociaFsmului, prieteniei și înțelegerii între popoare, progresului și civilizației umane.In spiritul hotărîrilor și o- biectivelor pe care ni le-am propus la Congresul al X-lea al partidului și la Conferința Națională vom continua și în viitor această politică, intensificînd colaborarea și conlucrarea cu celelalte state, atît pe plan bilateral, cit și în cadrul organismelor internaționale.Ca țară socialistă, vom acorda, în continuare, o importanță de prim ordin întăririi prieteniei și colaborării politice, e- conomice, tehnico-științifice și culturale cu statele care făuresc noua orinduire socială. In planul activității noastre de viitor sînt prevăzute numeroase acțiuni — contacte, întîlniri, vizite — menite să întărească prietenia și să amplifice raporturile de colaborare cu toate țările socialiste, atît în interes reciproc, cît și al cauzei generale a socialismului. Chiar în zilele următoare voi face o vizită neoficială de prietenie în Cehoslovacia, care va contribui, fără îndoială, la întărirea colaborării dintre partidele și popoarele celor două țări, servind totodată cauzei generale a socialismului.Ne vom aduce și în viitor contribuția la dezvoltarea și perfecționarea relațiilor de tip nou dintre țările socialiste — relații bazate pe principiile marx- ișm-leninismuluî si internaționalismului socialist, egalității, stimei și respectului reci-
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Vrmare din pag. a Ill-a) proc, întrajutorării tovărășești în edificarea noii societăți, încredințați că aceasta servește atît progresului économico-social al fiecărei țări în parte, cit și întăririi forțelor generale ale socialismului — creștem prestigiului și influenței sale m lume. Vom depune toate eforturile pentru depășirea dificultăților existente în raporturile dintre țările socialiste, pentru întărirea unității și colaborării lor.Consecventă orientărilor de bază ale politicii șale externe, România va extinde in continuare relațiile cu țările care si-au cucerit recent independența, cu țările in curs de dezvoltare. După cum cunoașteți, raporturile dintre țara noastră și țările din Africa și Orientul Apropiat au cunoscut In ultima vreme progreseVizitele efectuate anul trecut în țările continentului african, recentele vizite in Pakis Un Și Iran — precum și vizi tele făcute de reprezentanții unora din aceste țări m România — au deschis noi P«™ pective de lărgire a colaborării țării noastre cu aceste state. Vor fi finalizate, în continuare, o serie de acțiuni în cadrul acordurilor de C°°P®.,?L economică și tehnico-ștnnțifică încheiate cu aceste țări, precum și cu altele, se vor per fecta noi acorduri și înțelegeri cu ’ serie de state de pe acest continent. Prevedem « și acest an să continue intiinirile cu conducători ai țărilor afri cane.
o atenție deosebită vom a- corda dezvoltării relațiilor României cu țările Americn Latine — continent care in zi- lele noastre este terenul unor profunde prefaceri social-poli- tice cu caracter progresist. Tot mai multe state de pe acest continent acționează m direc ția eliberării de sub dominația marilor monopoluri, Pe«tr_u promovarea in viața politică, economică și socială a unor măsuri cu caracter democratic, progresist, menite să le consolideze independența națională, să creeze popoarelor respecti

ve condiții mai bune pentru a-și valorifica bogățiile naționale în interesul propriu. Cu unele din aceste țări avem a- corduri economice și cu altele urmează sa încheiem în viitor. In cursul acestui an va avea loc o lărgire a colaborării cu statele latino-ameri- cane, inclusiv perspectiva vizitării unui mare număr de state din America Latină. F>'"^ ea însăși țară în curs de dezvoltare, România va largi și întări continuu colaborarea șt conlucrarea cu statele slab dezvoltate sau în curs de_ dezvoltare, în scopul asigurăm unui progres mai rapid al țȘtilor noastre pe calea lichidării decalajului care ne desparte de statele avansate din punct vedere economic ale lumii.
>" continuare in mod activ miș- <-Srile de eliberare națională împotriva . colonialismului ":OCdSmde1Upoziti^ faptul t^ütneaAdùnnaî:r«>- rală a Organizației Națiuni lor nâte de portughezi drept șm- gSrele Reprezentante legitmieale popoarelor respective, afirmind dreptul ‘"«‘æXdete?- acestor popoarep ă *ColoS« ’ trebuie să plece cit mai curind din ace8‘e ',ar*kste- «ă le domine ! Estetimpul să dispară definitiv de

România dezvoltălettre' d’e orinduü’e ‘socială. :^de colaborarea ș ^oope-rarea economica, tehn,c” șt țifică, culturală cu țările c P talistè dezvoltate, cu sta ele
•* srt g’ri'd'r'Ë-». 
iæÆ'Æ's unor persoane ca.statele europene, printre ca «‘""ui." 'i raporturilor noastre de colabo ™re. Cu multe țări capitaliste s au încheiat noi acorduri de schimburi și cooperare cu o «Arie de state s-au semnat decia rații comune, care P"n conlucrării atît pe plan bilateral cit si pentru promovarea viata internațională a unor re- Uții noi, de egalitate și respect reciproc. Și în acest an sint prevăzute acțiuni pentru rarea relațiilor cu aceste țari. In această ordine de idei, doresc să arăt că în prima jumătate a anului in curs sînt prevăzute vizite în țări europene ca Olanda, Italia. Republica Federală Germania. Vom primi rîndul nostru în cursul acestu an, în România, vizita unor conducători de state și a altor re prezentanți ai țarilor cu care întreținem relații econMmce, politice, tehnico-ștunțifice și altă natură. România dorește dezvoltarea colaboram cu țările Europei occidentale, și acest cadru să-și poată găsi soluționarea o serie de Pc°b’?",e de care depinde buna desfășurare a schimburilor și cooperării reciproc avantajoase, cum sînt înlăturarea unor bariere șl 

restricții, acordarea de preferințe vamale și alte facilități țării noastre. Vom acorda, de asemenea, atenție dezvoltării în continuare a relațiilor economice, tehnico-științifice și de altă natură, cu Japonia, India și alte state din Asia. Apreciem ca pozitivă evoluția relațiilor noastre cu Statele Unite ale America și considerăm că dezvoltarea în continuare a colaborării și schimburilor economice româno-americane ar putea fi mult intensificate dacă produsele românești s-ar bucura, pe piața S.U.A-, de aceleași drepturi și facilități de ordin fiscal, ca și produsele altor țări, dacă partea americană ar acorda României clauza națiunii celei mai favorizate. Doresc să informez plenara că președintele Statelor Unite și oficialitățile americane consideră — și declară — că vor da curs acestui deziderat.La baza raporturilor noastre cu toate țările vom situa permanent — ca și pînă acum — principiile respectării depline a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Aceste principii sînt tot mai larg recunoscute de popoarele de pe toate continentele și înscrise în documentele ce reglementează raporturile dintre țări ca singurele ce corespund dorinței și intereselor promovării păcii și colaborării. România este hotărîtă să-și lărgească continuu relațiile pe baza acestor principii, militînd ferm pentru afirmarea tot mai puternică în viața internațională a unor relații noi între state, de egaltiate și respect mutual.Stimați tovarăși.Aș dori să mă refer, în continuare, la cîteva din problemele deosebit de importante care stau în atenția noastră în perioada următoare — și în primul rînd la problema securității europene, pe care o considerăm chestiunea centrală, de prim plan, a activității noastre internaționale in viitor. După cum se știe, în toamna anului trecut au început la Helsinki lucrările pregătitoare pentru organizarea conferinței europene consacrate realizării securității pe continentul nostru, în cadrul cărora s-au obținut o serie de rezultate pozitive. România și-a adus contribuția la aceste dezbateri și este hotărîtă să participe, în continuare, în mod activ, atît la pregătirea, cît și la organizarea conferinței, astfel ca aceasta să corespundă pe deplin așteptărilor poporului nostru și tuturor popoarelor din Europa. A- cum, problema centrală care se pune în cadrul intilnirii de la Helsinki este de a se trece concret la redactarea ordinii de zi și la stabilirea mandatului pentru conferință. Apreciem că propunerile făcute pină acum reprezintă o bază bună pentru a se elabora, într-un timp scurt, ordinea de zi și mandatele, spre a se putea proceda Ia stabilirea datei ținerii conferinței general- europene. Este în interesul tuturor popoarelor ca viitoarea conferință să consfințească în documentele sale principiile fundamentale care trebuie să stea la baza relațiilor dintre toate statele continentului. Am în vedere principiile respectării independenței și suveranității naționale, ale egalități depline în drepturi intre toate statele, ale neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și amenințarea cu forța în raporturile interstatale. Considerăm că toate popoarele continentului sint interesate ca viitoarea conferință europeană să ducă la așezarea pe asemenea baze noi a relațiilor dintre state, incit fiecare națiune europeană să do- bindească garanția că se poate dezvolta în mod liber și independent, la adăpost de orice a- gresiune sau atac armat din partea altor state, că toate problemele litigioase vor fi soluționate pe cale pașnică.Conferința trebuie să ajungă, de asemenea, la un consens privind crearea condițiilor care să favorizeze dezvoltarea largă a colaborării și a schimburilor e- conomice, științifice, culturale și de altă natură între toate statele din Europa, fără deosebire de orinduire socială. O asemenea colaborare se impune ca o cerință obiectivă în condițiile dezvoltării vertiginoase a forțelor de producție, cercetării științifice. a tehnicii și, totodată, ca un mijloc de intensificare a conlucrării în soluționarea unor probleme importante de interes general cum sint protejarea mediului ambiant, valorificarea resurselor energetice. lărgirea transporturilor, telecomunicațiilor și altele. Apreciem, de a- semenea, marea importanță pe care o are dezvoltarea largă a schimburilor culturale, artistice, turistice, a schimburilor de persoane, ca mijloc de adincire a cunoașterii reciproce, de lichidare a neîncrederii și de apropiere între popoarele continentului. Noi concepem colaborarea cultu- ral-artistică drept o formă de combatere și respingere comună a tot ce dăunează demnității u- mane și idealurilor progresiste ale națiunilor, de împiedicare a propagării prin intermediul mijloacelor de informare și a lucrărilor de artă a urii față de om, rasismului și șovinismului, a concepțiilor retrograde de orice fel, care poluează conștiința tinerelor generații, sînt de natură să ducă la învrăjbire între popoare. Intensificarea schimburilor de valori culturale trebuie să servească educării popoarelor, a tineretului in spiritul umanismului, a nobilelor aspirații de progres și pace ale omenirii, al prieteniei și colabo

rării dintre națiuni, al cauzei civilizației mondiale.Apare, de asemenea, necesar ca viitoarea conferință general- europeană să-și propună crearea unui organism — cu participarea tuturor statelor — care sa asigure continuarea eforturilor în direcția securității, menținerea în continuare a consultărilor și a schimbului de vederi intre state, în vederea abordării și soluționării și a altor probleme legate de înfăptuirea securității, inclusiv posibilitatea unor mtil- niri sau reuniuni internaționale consacrate acestui scop, evitîndu-se greutățile care au trebuit depășite, etapele care au trebuit parcurse pină la în- tîlnirea de la Helsinki și in viitor pînă la ținerea Conferinței europene.Una din problemele Importante care preocupă astăzi în mod deosebit popoarele din Europa, ca de altfel toate popoarele lumii, este faptul că pe continentul nostru se află o aglomerare de trupe, arme și instalații militare ce nu-și găsește egal in lume. Chiar prezența fizică a acestor trupe militare și armamente constituie un pericol pentru popoarele din această parte a lumii, un factor de neîncredere șl insecuritate. De aceea, popoarele europene consideră problema dezarmării, a eliminării cauzelor care pot genera un nou război, drept o problemă fundamentală a îniaP" tuirii securității europene. Desigur, realizarea dezarmării este un proces complex care cere eforturi serioase și îndelungate din partea tuturor statelor. De aceea considerăm că sînt bine venite, la început, și unele măsuri parțiale, cum ar fi retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state în limitele frontierelor lor naționale, lichidarea bazelor militare aflate pe teritoriul altor țări, reducerea tuturor trupelor militare, renunțarea la manevre militare si la demonstrații de forța la granițele altor state, diminuarea treptată a bugetelor militare și încetarea cursei înarmărilor, desființarea blocurilor militare, crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale Europei.In ce privește reuniunea de Ia Viena consacrată reducerii trupelor și a armamentelor în Europa Centrală, Romania a hotărît să participe la discuțiile preliminare și la negocieri, deoarece — ca de altfel toate. statele continentului — este interesată în soluționarea oricăror probleme care reprezintă parte componentă a problemei gene- râie a securității europene. Data fiind însemnătatea acestei probleme pentru îmbunătățirea climatului european, tonte statele continentului — din care unele sînt vecine cu țările care au pe teritoriul lor trupe străine — sint îndreptățite să participe cu drepturi egale la discuții, șă-și exprime opinia, sa contribuie ia efortul pentru găsirea celor mai bune soluții, urmîrd firește, ca adoptarea hotărîrilor să se faca de către statele Europei Centrale nemijlocit interesate in a- ccastă problemă. Noî nu pretindem în nici un fel să semnăm documentele și înțelegerile la care vor ajunge aceste sulte, considerînd că aceasta trebuie s-o facă numai cei direct interesați ’> apreciem însă că trebuie să participăm cu drepturi egale la convorbiri. Noi plecam, de asemenea, de la premisa că reducerea trupelor st a armamentelor în Europa Centrală nu reprezintă decit un prim pas spre retragerea totală a trupelor străine de pe teritoriile altor țări și nu se refera decit la o regiune a continentului. De aceea acordmd importanța cuvenită acestor negocieri, considerăm, totodată, că este necesar să se facă totul pentru soluționarea și a altor probleme iegate de dezangajare militară, de dezarmare. Apreciem că este necesar să se realizeze în acest scop și alte înțelegeri regionale. O importanță deosebită ar avea transformarea Balcanilor intr-o zona a păcii și colaborării lipsită de arme nucleare. Considerăm po- șipi] __ chiar pînă la desființarea blocurilor militare — să se ajungă. în Balcani, prin eforturile tuturor popoarelor, la dezvoltarea unor forme active de colaborare și conlucrare în di- ferite domenii, inclusiv suri de întărire a securității in această regiune, de eliminare a pericolului unei confruntări mi" litare și care să contribuie la destindere și pace in Europa. In ce privește dezvoltarea colaborării și înțelegerii în Balcani avem, desigur, în vedere sa participe in primul nnd țările din această regiune. Fără îndoiala, însă că. dacă și alte țari își vor manifesta interesul sa participe la discuțiile în vederea dezvoltă- rii colaborării și păcii în Bal- câni — așa cum și noi ne-am manifestat interesul sa participăm la discuțiile privind Europa Centrală — se poate ajunge la o înțelegere corespunzătoare.O necesitate imperioasă a continuării cursului spre destindere și colaborare este lichidarea și altor conflicte și zone de încordare care mai dăinue in lume și pun în pericol pacea și securitatea internațională. Unul din factorii care constituie în continuare o sursă de pericole serioase pentru pacea Și securitatea lumii, inclusiv a Europei, datorită apropierii sale geografice, este menținerea stării de încordare, de război în Orientul Mijlociu. A- ceastă situație care dăinuie de multă vreme, generează tot felul de acte războinice cărora le cade victimă populația pașnică — așa cum s-a întîmplat recent cu doborârea avionului libian de pasageri de către forțele armate ale Israelului. Considerăm necesar să se pună capăt oricăror acțiuni de acest fel care fac să se agraveze tot mai mult stările de lucruri din această zonă. Cauza 

păcii cere să se întreprindă măsuri pentru îmbunătățirea atmosferei in această regiune, pentru crearea condițiilor în vederea soluționării pe cale politică a conflictului, în spiritul și pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 1967, astfel incit să se ajungă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, la respectarea independenței și suveranității naționale a fiecărui stat, Ia rezolvarea problemei populației palestiniene in conformitate cu interesele ei legitime.în zilele noastre, unul din o- biectivele de cea mal mare însemnătate in viața internațională este evitarea oricăror confruntări militare, promovarea largă, susținută, a metodei tratativelor ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase, a conflictelor dintre state. Tratativele, discuțiile purtate în spiritul înțelegerii și respectului față de interesele fiecărei părți, față de cauza generală a păcii și destinderii, sînt unica soluție cu adevărat viabilă de rezolvare a diferendelor dintre state, de evitare a războiului, de dezvoltare a colaborării internaționale și asigurare a păcii.Stimați tovarăși,Una din marile probleme ale lumii contemporane, care preocupă în mod vital popoarele de pe toate continentele, este înfăptuirea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare. In zilele noastre, cursa înarmărilor cu risipa imensă de rezurse materiale și umane pe care oIV. Un eveniment memorabil al istoriei revoluționare mondiale - împlinirea a 125 de ani de la apariția Manifestului Comunist
Stimați tovarăși,In aceste zile se împlinesc 125 de ani de la unul din cele mai memorabile evenimente ale istoriei revoluționare mondiale : apariția Manifestului Comunist — primul program științific al ciasei muncitoare elaborat de Karl Marx și Friedrich En- gels. Cînd a apărut această monumentală operă a socialismului științific, miș-area comunistă se afla abia la începuturile ei. După 125 de ani. ca a devenit cea mai mare forță social- politică a lumii. Socialismul s-a materializat într-o orinduire socială nouă, care a triumfat în 14 state ce cuprind o treime din populația globului pămîntesc, iar acum noi și noi popoare se pronu, ță pentru dezvoltarea lor socială pe calea socialistă. Partide comuniste au luat îiinți în aproape toate țările lumii, unele dintre ele jucind un roi de cea mai mare însemnătate in viața politică a națiunilor lor în lupta pentru libertate și independență națională, pentru progres social și pace. Comunismul, despre care Marx și En- gcls spuneau în secolul trecut că este o stafie care bîntuie Europa înspăimîntind guvernele reacționare, a devenit o realitate socială concretă, tipul de civilizație care se impune ca unica perspectivă a dezvoltării istorice a omenirii, spre care își îndreaptă speranțele și încrederea masele muncitoare, popoarele de pretutindeni, în șederea făuririi unui destin nou, mai fericit, a unui viitor de libertate și dreptate socială, de bunăstare malerială și spirituală.La 125 de ani de la da,ta cind Manifestul Comunist a pus piatra de temelie a gîndirii științifice revoluționare a proletariatului, socialismul a devenit un foctor hotărîtor al dezvoltării sociale, determinînd într-oV. Partidul Comunist Român - detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al uriașului front antiimperialist mondial, militant neobosit pentru victoria ideilor comunismului, democrației și progresului social
In spiritul și pe baza orientărilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, Partidul Comunist Român a acționat și acționează consecvent pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și solidaritate cu partidele frățești din țările socialiste, din țările capitaliste și din alte state ale lumii. Au continuat să se dezvolte pe o linie ascendentă relațiile partidului nostru cu partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste. Intîlnirile avute în ultimul an cu tovarășii L.I. Brejnev, Todor Jivkov, 1. B. Tito, Janos Kădăr. Erich Honecker, Gustav Husak, Edward Gierek, Fidel Castro, precum și cu alți reprezentanți de frunte ai partidelor comuniste din țările socialiste au intărit și mai mult colaborarea și solidaritatea dintre partidele noastre. Pe multiple 

provoacă, constituie nu numai un factor generator de instabilitate și insecuritate in viața internațională, ci și o povară tot mai grea pe umerii tuturor popoarelor. Prin înfăptuirea dezarmării, uriașele fonduri care se cheltuiesc astăzi pentru susținerea cursei înarmărilor vor putea să ia drumul construcției pașnice, al ridicării nivelului de viață al popoarelor, al combaterii fenomenului subdezvoltării economice, al soluționării atîtor și atitor altor probleme de care depinde mersul înainte al omenirii pe calea civilizației. România, care in condițiile de astăzi cheltuiește — ca de altfel toate statele — O parte din venitul național pentru întărirea capacității sale de apărare, este hotărl- tă să participe activ și in viitor la dezbaterea tuturor problemelor care privesc dezangajarea militară, la găsirea soluțiilor oare să dea posibilitatea popoarelor să pășească tn mod real pe calea dezarmării generale.După convingerea noastră. In condițiile de astăzi, cînd pacea și securitatea capătă tot mai mult un caracter indivizibil, o cerință de prim ordin a soluționării problemelor ce preocupă omenirea este participarea activă, nemijlocită a tuturor statelor la viața internațională. Fiecare popor trebuie să participe, in condiții de deplină egalitate, la soluționarea problemelor care privesc mersul înainte al 

măsură tot mai mare întregul curs al evenimentelor internaționale. Este cazul să subliniem cu deosebită satisfacție faptul că partea înaintată a proletariatului român, militanții sociali de frunte ai poporului nostru au venit în contact cu ideile Manifestului Comunist la scurtă vreme de la apariția sa, că numeroase din lucrările de bază ale clasicilor marxismului au fost traduse și difuzate in România curind după tipărirea lor, orientînd astfel mișcarea socialistă din România, ținind-o la curent cu gîndirea cea mai avansată a epocii. Circulația i- deilor socialiste în România a avut o puternică influență a- supra dezvoltării mișcării muncitorești revoluționare și progresiste din țara noastră, Ie- gind-o, totoda ă, de timpuriu, de mișcarea muncitorească internațională, de înșiși marii ei conducători. Aceasta a determinat închegarea, cu aproape 100 de ani în urmă, a organizației socialiste a proletariatului român, una dintre cele mai vechi din lume, călăuzită de principiile socialismului științific, fapt consemnat, de altfel, apreciativ, Ia timpul său, de însuși Marx și Engels. Aceste împrejurări islorice și-au pus amprenta asupra evoluției ulterioare a luptei revoluționare din România, a istoriei mișcării socialiste și muncitorești, a activității partidului revoluționar al clasei muncitoare, inclusiv asupra procesului de creare a Partidului Comunist Român, de unire organizatorică și politică a proletariatului, de unificare a partidelor Comunist și Social- Democrat, de făurire a partidului unic marxist-leninist, cu 25 de ani în urmă.Manifestul Comunist s-a impus ca una din operele de că- pătîi ale tezaurului gîndirii sociale revoluționare a proleta- 

planuri au continuat să se dezvolte relațiile partidului nostru cu partidele comuniste din țările socialiste ale Asiei — cu Partidul Comunist Chinez, Partidul Muncii din Coreea, Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam, Partidul Popular Revoluționar Mongol. A luat amploare schimbul de experiență al partidului nostru cu partidele din țările socialiste în diverse domenii ale activității de făurire a noii orinduiri sociale.Partidul Comunist Român a dezvoltat și extins, de asemenea, relațiile cu partidele comuniste și muncitorești din celelalte țări ale lumii. In cursul anului trecut au fost mult sporite contactele, intîlnirile, convorbirile oficiale și schimburile de experiență cu aceste partide, numeroși conducători vizi- 

omenirii, soarta păcii și civilizației umane. Aceasta este o cerință esențială a soluționării problemelor în conformitate cu interesele popoarelor, cu aspirațiile lor vitale.Considerăm că un rol tot mai important trebuie să joace în viața internațională actuală țările mici și mijlocii — care reprezintă majoritatea statelor lumii. Nu subapreciem în nici un fel rolul și contribuția importantă pe care țările mari o au și trebuie să o aducă la soluționarea problemelor vieții internaționale, dar considerăm, în a- celași timp, că țările mici și mijlocii, profund interesate în dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni. In instaurarea unor relații noi de egalitate deplină și respect reciproc, trebuie să-și facă mai bine auzit glasul pe arena internațională, să participe mai activ — cu drepturi depline la soluționarea problemelor contemporane.Considerăm că In dezbaterea și rezolvarea problemelor actuale un rol de cea mai mare însemnătate revine Organizației Națiunilor Unite, precum și celorlalte organisme internaționale chemate să-și aducă contribuția la promovarea Înțelegerii și colaborării între popoare, la apărarea principiilor dreptului internațional, la crearea unui climat de deplină securitate în lume.Este in interesul profund al tuturor popoarelor ca atft 

riatului, datorită spiritului profund științific în care a întreprins analiza dezvoltării societății omenești. Pentru prima dată au fost puse in evidență, cu deosebită claritate, legitățile care guvernează dezvoltarea istoriei umane, subliniindu-se faptul că întreaga istorie universală nu a fost altceva decit istoria luptei dintre clasele sociale opuse. Analizind caracteristicile și interesele fundamentale ale fiecărei clase, precum și raporturile dintre ele, Marx și Engels au pus în relief rolul istoric ce revine proletariatului — ca forța socială cea mai a- vansată, mai organizată și mai consecvent revoluționară a societății — în abolirea definitivă a relațiilor de exploatare și a- suprire, în eliberarea tuturor celor ce muncesc, în instaurarea unei lumi a dreptății și e- chității sociale. Tocmai de a- ceea, Marx și Engels au subliniat importanța excepțională a ridicării nivelului de cunoaștere a clasei muncitoare, a înarmării sale cu teoria științifică ce-i permite să înțeleagă procesele istorice, legitățile dezvoltării sociale, cerințele progresului societății umane. Autorii Manifestului Comunist au putut găsi cheia explicației proceselor sociale cu ajutorul metodei de analiză materialist- dialectică și istorică, metodă ce și-a păstrat și își păstrează deplina valabilitate, ca singura in stare să permită înțelegerea complexității vieții sociale a- flale în continuă evoluție și schimbare.Manifestul Comunist demonstrează însemnătatea deosebită pe care au acordat-o Marx și Engels studierii nu numai a istoriei, ci și a realităților o- biective ale epocii în care au trăit, a particularităților și caracteristicilor relațiilor de clasă din acea etapă. Prin întregul său conținut, această operă ge

tîndu-ne țara sau întîlnindu-se cu reprezentanți ai partidului nostru. De altfel, însăși prezența in țara noastră, în cursul a- nului trecut, a peste 350 de militanti comuniști, din care peste 40 de membri ai conducerilor partidelor — secretari generali, președinți, membri ai birourilor politice — este ilustrativă pentru amploarea legăturilor noastre cu partidele comuniste și muncitorești frățești. In convorbirile purtate și în comunicatele semnate cu aceste partide a fost exprimată hotărîrea de a dezvolta pe mai departe colaborarea și solidaritatea noastră, pe baza egalității in drepturi și internaționalismului proletar. Vom dezvolta și în viitor această activitate, militînd consecvent pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste, pentru așezarea relațiilor 

Organizația Națiunilor Unite cît și celelalte organe și organisme internaționale să acționeze cu mai multă eficacitate pentru promovarea colaborării și înțelegerii între națiuni, împotriva oricăror acte de încălcare a normelor dreptului internațional, de ingerințe și i- mixtiuni în treburile altor popoare, pentru înlăturarea surselor de conflicte și războaie din viața lumii. După cum cunoașteți, la sesiunea din toamnă a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, România a prezentat un proiect de rezoluție privind creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite In viața internațională.Aprobarea și consensul de care s-a bucurat propunerea țării noastre din partea tuturor statelor participante la lucrările Adunării Generale au dovedit încă o dată că toate popoarele sînt profund interesate ca Organizația Națiunilor Unite să constituie un cadru organizat, eficient, pentru soluționarea problemelor internaționale, să acționeze cu mai multă fermitate pentru instaurarea unor raporturi noi între state. Există condiții ca, prin eforturile conjugale ale tuturor popoarelor, Organizația Națiunilor Unite ca și celelalte organizații internaționale să do- bîndească un rol sporit în viața internațională» In ce o privește, România va acționa cu toate puterile sale in această direcție.

nială se dovedește a fi expresia cunoașterii aprofundate a cerințelor vieții sociale concrete, precum și a necesităților și tendințelor de înnoire și transformare revoluționară a societății omenești. In aceasta constă, de altfel, însuși spiritul creator, viu al materialismului dialectic și istoric, opus oricărei închistări și canonizări dogmatice, deschis spre tot ce este nou în practica socială și in cunoașterea universală.In acest spirit s-a străduit să acționeze și a acționat partidul nostru de-a lungul istoriei sale și acționează și în prezent. In acest spirit au înțeles și înțeleg comuniștii români să aplice adevărurile generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale țării noastre, să studieze realitatea obiectivă, schimbările ce se produc în e- voluția vieții sociale, cerințele dezvoltării in perspectivă a societății, precum și procesele fundamentale ce se produc pe plan mondial, străduindu-se să găsească soluțiile cele mai adecvate, corespunzătoare fiecărei etape istorice a dezvoltării României pe calea socialismului și comunismului. Sărbătorind apariția Manifestului Comunist, Partidul Comunist Român este hotărît să acționeze și de acum înainte în spiritul concepției revoluționare materialist-dia- lectice și istorice ale cărei baze au fost puse de Marx și Engels, să militeze în continuare cu toată fermitatea pentru triumful mărețelor idei ale comunismului pe pămîntul României, făcîndu-și totodată cu cinste datoria de detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ac- ționind neobosit pentru victoria cauzei socialismului în lume, pentru progres social, pentru pace și prietenie între toate națiunile planetei noastre. (A- plauze puternice).

dintre partide pe o bază nouă, de egalitate deplină în drepturi și neamestec în treburile interne, de respectare neabătută a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia șl tactica revoluționară. Sintem convinși că pe temelia acestor principii se va putea realiza o unitate trainică, indestructibilă între partidele comuniste și muncitorești, se va asigura întărirea solidarității lor internaționaliste.Pornind de la aceste principii, considerăm esențială pentru dezvoltarea mișcării comuniste intensificarea contactelor și a schimbului de experiență între partide, discutarea în spiritul încrederii și respectului reciproc a diferitelor probleme de interes comun. Partidul nostru va acționa și In conti

nuare pentru promovarea unei atmosfere de încredere și respect reciproc în relațiile dintre toate partidele comuniste și muncitorești. F'ără nici o îndoială, întărirea unității lor va exercita o puternică influență pozitivă asupra luptei revoluționare a clasei muncitoare de pretutindeni, va întări forța, unitatea și coeziunea întregului front antiimperialist mondial.Acționînd în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea, partidul nostru a avut nenumărate întilniri și convorbiri cu reprezentanții partidelor socialiste și social-democrate, mișcărilor sindicale, organizațiilor progresiste, democratice de pretutindeni. Vă sînt cunoscute toate acestea și nu mă voi mai referi la ele. Partidul nostru și-a extins relațiile cu partidele socialiste din țări ale Americii Latine, Africii și Asiei. Intîlni- rile și convorbirile au pus puternic în evidență importanța deosebită pe care o are în zilele noastre dezvoltarea relațiilor și a colaborării dintre toate partidele clasei muncitoare. Fără îndoială, între P.C.R. și partidele socialiste și social-democrate există deosebiri asupra unor probleme fundamentale, dar acestea nu trebuie să împiedice conlucrarea în spiritul înțelegerii și respectului reciproc, pentru realizarea aspirațiilor de progres și pace ale clasei muncitoare ale popoarelor. însăși experiența noastră națională demonstrează că colaborarea între comuniști, socialiști și social-democrați este un factor deosebit de important al succesului luptei revoluționare, al dezvoltării sociale atît pe pian național, cit și internațional. Partidul nostru este ho- tărît să dezvolte și în viitor colaborarea largă cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte organizații democratice și progresiste din alte țări, convins că prin aceasta iși aduce contribuția la unirea și întărirea forțelor progresului și păcii din lumea întreagă.O amploare deosebită au cunoscut anul trecut raporturile partidului nostru cu partidele progresiste, de guvernămînt, din statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, precum și cu mișcările de eliberare națională din țările care se mai află încă sub dominație colonială. In comunicatele comune și în cadrul întilnirilor cu reprezentanții acestor partide și mișcări s-a exprimat ho- jărîrea comună de a întări în continuare solidaritatea în cadrul luptei forțelor antiimperia- liste, progresiste din lumea întreagă pentru progres social și pace, împotriva politicii de dominație și agresiune, pentru a- sigurarea dezvoltării libere, de sine stătătoare a fiecărei națiuni.In întreaga noastră politică externă, în întreaga activitate internațională pe care o desfășurăm consecvent pornim de. la convingerea că, luptînd unite, forțele progresiste antiimperia- liste de pretutindeni pot asigura o evoluție sănătoasă a vieții internaționale spre destindere și colaborare, pot face să triumfe pacea și înțelegerea între națiuni, cauza progresului și civilizației.Republica Socialistă România, Partidul Comunist Român vor face totul și in viitor pentru a contribui la promovarea în viața internaționa'ă a unei politici noi, de egalitate și respect între națiuni, de pace și colaborare, îndeplinindu-și astfel cu cinste îndatoririle ce-i revin față de propriul popor și față de cauza generală a socialism« lui, a progresului și păcii îff lumea întreagă. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Plenara Comitetului nostru Central a dezbătut pe larg problemele activității ce urmează să fie desfășurată în perioada următoare, de partid și guvern, de întregul nostru popor, un mare număr de proiecte de legi și măsuri și a luat hotărîri de 6 deosebită însemnătate pentru progresul patriei noastre, pentru îndeplinirea cu succes a vastului program elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului. Realizarea în practică a acestor hotărîri va marca, fără îndoială, un mare pas înainte in dezvoltarea societății românești, în perfecționarea întregii activități de conducere și organizare a construcției socialiste în patria noastră.Avem toate condițiile pentru a asigura realizarea în practică a tuturor hotărîrilor adoptate. Avem un partid puternic, un activ minunat, comitete județene puternice, un activ de stat în stare să rezolve cu succes problemele care stau în fața noastră !Doresc ca în încheiere să-mi exprim convingerea că toate organele și organizațiile de partid, comuniștii, lucrătorii din aparatul de stat, toți oamenii muncii iși vor consacra întreaga putere de muncă și inițiativa creatoare înfăptuirii cu succes a programului făuririi so- | pietății socialiste multilateral dezvoltate, dezvoltării Românie: libere și independente, ridicării bunăstării și fericirii națiunii noastre socialiste. (Aplauze puternice).Doresc, încă o dată, de la tribuna plenarei, să adresez tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, urări de noi și noi realizări in activitatea lor și le urez tuturor — și dumneavoastră, — succese, multă sănătate și fericire 1 (Aplauze puternice, prelungite. întreaga asistență, în picioare, ovaționează îndelung pentru parti', pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al parti- ’ui, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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l
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit din partea pre
ședintelui Partidului Socialist Elvețian, ARTHUR SCHMID, 
următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc din toată inima pentru telegrama Dum

neavoastră de felicitare cu ocazia celei de-a 45-a aniversări 
a zilei mele de naștere și îmi exprim, cu satisfacție, speranța 
că relațiile dintre partidele noastre și țările noastre devin 
tot mai strînse, văzînd, la rîndul meu, în aceasta o contri
buție la pacea, securitatea, colaborarea și destinderea în 
Europa și în întreaga lume.

Vă doresc Dumneavoastră personal, toate cele bune și ră- 
mîn, cu cele mai bune salutări, al Dumneavoastră.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis regelui Marocu
lui, HASSAN AL II-LEA, următoarea telegramă :

Ziua națională a Marocului îmi oferă prilejul deosebit de 
agreabil ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, al guvernului și poporului român, al meu 
personal, să adresez Maiestății Voastre, guvernului și poporu
lui marocan prieten, cordiale felicitări și cele mai bune urări 
de bunăstare și progres.

în legătură cu tragicul acci
dent de avion din apropierea o- 
rașului Szczecin — R.P. Polonă, 
în care și-au pierdut viața Wie- 
slaw Ociepka, membru al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul afacerilor 
interne al R.P. Polone, și Radko 
Kaska, membru al C.C. al P.C.

ministru fede- 
R.S. Cehoslo- 

Ion Stănescu, 
al Comitetului 
al P.C.R., mi- 

; al Republicii 
te-

din Cehoslovacia, : 
ral de interne al 
vace, tovarășul ] 
membru supleant i 
Executiv al C.C, 
nistrul de interne 
Socialiste România, a trimis 
legrame de condoleanțe condu
cerii celor două ministere.

Noul orar al curselor
aeriene TAROM

actualitatea
PREFABRICATE

• A fost pusă recent In funcțiune o nouă „fabrică de case“l Este vorba despre un mare poligon de prefabricate, situat tn zona Ostroveni, din preajma o- rașului RImnicu Vîlcea, care va produce anual peste 10 000 mc. de panouri. Va fi acoperit astfel integral necesarul de elemente prefabricate cerut de ritmul pe care II înregistrează construcțiile de locuințe In această zonă a țării.• Pe meleagurile moldovene, în județul Neamț, vor fi realizate In acest an aproape trei mii de apartamente. De subliniat că garanția unui înalt ritm de desfășurare a lucrărilor este asigurată de adoptarea unui complex de metode și tehnologii care permit industrializarea lucrărilor In proporție de 85 la sută.
lipsesc... cimentul,Cu Începere de Ia 1 aprilie intră tn vigoare noul orar al curselor aeriene interne, deservite de compania „TAROM“. în comparație cu graficul din perioada corespunzătoare a anului trecut, se va realiza o îmbunătățire a traficului de călători, îndeosebi pe unele trasee , .care uneSc Capitala cu o serie de municipii din Transilvania, Moldova, Banat și Dobrogea.Astfel, între București și localitățile Timișoara, Arad și O- radea vor circula trei curse zilnice, dimineața, la prinz și seara, iar pentru Cluj sînt prevăzute șase zboruri pe zi. în sezonul estival, spre litoral vor cir-

In decurs de 24 două In perioa-cula șase curse de ore, față de da precedentă.Preocupările dezvoltarea și permanentă a aviației civile din țara noastră se vor materializa în efectuarea, în sezonul de trafic intens, a 36 de curse zilnice pe liniile aeriene interne. în a- cest context, Tarom-ul a achiziționat noi aeronave, de capacitate șl viteză sporită, a luat măsuri pentru îmbunătățirea deservirii pasagerilor în aerogări și în timpul zborului.Acest orar al curselor aeriene interne va fi valabil pînă la 31 octombrie.

legate pentru modernizarea

• La Bacău au apărut recent o serie de originale șantiere, din perimetrul cărora mortarul, cărămida,varul, precum și alte materiale clasice de construcție. Secretul ? Lucrările de zidărie și finisaj tradiționale sînt înlocuite, în proporție de 90 la sută, cu panouri pentru fațade, plan- șee, pereți despărțitori, măști pentru conducte, coșuri de ventilație — toate executate din prefabricate. Avantajele acestei tehnologii : înlătură risipa, reduce numărul muncitorilor solicitați, micșorînd totodată durata de realizare a unui a- partament, de pildă, de la 2 000 de ore la 1 000.

UN MĂRȚIȘOR 
PENTRU 
CONSTRUCTORICenaclul literar-artistic al tinerilor constructori bucu- reșteni poartă numele lui Tudor Arghezi. Poate de a- ceea membrii săi s-au simțit datori, așa cum fac in fiecare an la Început de martie, să aducă un nou omagiu poetului de la Mărțișor, oferind, la rindul lor. un modest, dar cald mărțișor poetic viitorilor constructori, elevii Grupului școlar profesional nr. 1. Momentele susținute de membrii cenaclului s-au bucurat de un interes deosebit din partea ascultătorilor. In prezența președintelui de onoare al cenaclului, Baruțu T. Arghezi, s-a recitat din „Mărțișoarele" marelui poet, precum și din cele ale membrilor cenaclului, închinate primăverii și tinereții. S-a vorbit, de asemenea, despre istoria mărțișorului, iar tecele și dansurile au cheiat firesc întreaga nifesfare, incununind-o.Cenaclul care poartă mele lui Arghezi are in iectele sale imediate și „mărțișoare poetice", pe 

le va dedica tinerilor structori de pe șantierele Capitalei.

„Progresul moral" — Constantin Varile, „Titu Maio- rescu — filozof și teoretician al culturii" — Simion Ghi- ță, „Etica lui Kant" — N. Belu.Notăm de asemenea, cîteva interesante lucrări probleme de actualitate diverse științe : laserilor, chimia compușilor organo-metalici, poluarea și protecția mediului, biometeorologia reliefului României, peșterile din țara noastră etc. Istoria vă fi ilustrată, printre altele, de : „Contribuții la istoria științei și tehnicii în Țările Române în secolele XV—XIX", de C. C. Giurescu ; „Țara Românească in secolele XIV—XVI" de Dinu Giurescu ; un interesant „Dicționar de istorie a României

tratînd in aplicațiile

MERIDIAN• In sferturile de finală ale turneului internațional de tenis (pe teren acoperit) de la Hamp- ton, jucătorul român Ilie Năs- tase l-a învins cu 6—4, 7—6 pe americanul Steward Sherwood,’rmînd să-l întîlnească în semi- .inale pe Mike Estep. A doua semifinală se va disputa între americanii Paul Gerken și Jim- my Connors. Gerken l-a eliminat cu 6—4, 6—7, 6—4 pe Clark Graebner, iar Connors a cîști- gat cu 6—4, 6—2 în fața lui Jurgen Fassbender (R.F.G.)• La Patinoarul „23 August" din Capitală au continuat aseară întrecerile competiției internaționale de hochei pe gheață dotată cu Cupa federației române de specialitate.Selecționata orașului București a întîlnit reprezentativa secundă a R.D. Germane cu care, la capătul unui meci e- chilibrat, a terminat la tate : 4—4 (1—3, 1—0,A urmat apoi partida dintre echipele S.K.A. Kuibîșev și Sla- via Praga. Hocheiștii sovietici au terminat învingători cu scorul de 6—2 (1—1, 3—1, 2—0).• Navigatorul solitar polonez Chris Barabowski, care efectuează la bordul ambarcațiunii „Polones" înconjurul lumii, a trecut de Capul Horn, anunță autoritățile navale chiliene din Punta Arenas. în momentul cînd a fost reperat, yachtul lui Barabowski înainta cu o viteză de 7 noduri.• Canadiana Karen Magnu- ssen a obținut consacrarea la Palatul de gheață din Bratislava, în prezența a 12 000 de spectatori, cucerind primul său titlu de campioană mondială la patinaj artistic, după ce anul trecut se clasase pe locul doi la Jocurile olimpice de la Sapporo. Noua campioană, în vîrstă de 21 de ani, este studentă a facultății de psihologie din Vancou- ver. Medalia de argint a revenit americanei Janet Lynn.• La Sarajevo a avut loc tragerea Ia sorți a grupelor competițiilor pe echipe ale celui deal 32-lea Campionat mondial de tenis de masă ce se va desfășura în acest oraș cu începere de la 5 aprilie. în competiția feminină, echipa României va juca in grupa B a primei categorii împreună cu selecționatele R. P. Chineze. R. F. a Germaniei, Suediei, Franței, Iugoslaviei și Coreei de sud. Echipa masculină a României va participa în grupa B (categoria a 2-a) alături de reprezentativele Olandei, Greciei, Republicii A- rabe Egipt, Finlandei, Iranului și Danemarcei.

egali-2-1).

înăun-cu un
Iliuță?

Ce mai faci tu ? — Dar tu ? Precizăm că dialogul

• O inițiativă pe care o salutăm și a cărei extindere se impune. Despre ce este vorba ? O.C.L. Alimentara (sectorul 8) a deschis la Întreprinderea textilă „Dacia“ un centru alimentar care va permite aprovizionarea în cele trei schimburi de lucru cu produse preambalate. La intrarea în schimb, salaria- ții pot face diverse comenzi, ale căror ridicări le efectuează la ieșire. Sîntem informați că, în curînd, acest sistem de deservire, civilizat și operativ, va fi introdus și în Uzina de utilaj chimic „Grivița roșie“, la Uzina Laromet. etc.• Ministerul Sănătății a înființat o comisie de epidemiologie a bolilor transmisibile, destinată coordonării activității și măsurilor antiepidemice, precum și îmbunătățirii activității de cercetare în acest domeniu.• La Muzeul Satului din București se desfășoară în această perioadă tradiționale pregătiri pentru sezonul „vizitelor“. Notăm în mod special faptul că în curind vom putea admira aici două noi expoziții. Prima cuprinde obiecte din două zone mai puțin prezente, pînâ acum, în muzeu : Sebeș și Țara Za- randului ; cea de a doua, o amplă și originală gamă de articole de îmbrăcăminte din majoritatea zonelor tării.

mai sus nu reprezintă, data aceasta, începutul cunoscutului șlagăr „Ce mai faci tu al cărui autor ne scapă in acest moment ; nu despre aceasta este vorba. Am reprodus doar începutul convorbirii dintre Ilie Ni- țoi (str. Ulmeni nr. 9) și Io- niță Teofii (str. Acțiunii nr. 16), care a avut Ioc zilele trecute, Ia ușa unui bufet cu gustări la minut din cartierul Bucureștii Noi, pe la o- rele 23.— Lucrezi undeva,— Deloc, dar tu ?— Tot deloc. Hai tru să-mi faci cinste păhărel....Au trecut vreo două ceasuri. Nițoi se ridică de pe scaun și conchide.— Dacă zici tu, hai ; nu fac eu pentru tine.Și cei doi au ieșit din nou pe stradă, cu o idee fixă în minte fiecare : să jefuiască pe cineva, pentru a face rost de ceva bani de cheltuială. Au atacat deci și jefuit ciți- va cetățeni. Urmarea — cea firească, așa că nu mai insistăm asupra ei.

TOTUL FUSESE 
PREMEDITATTinăra L. A. sosise Ia Iași de cîteva zile. Aflîndu-se în fața unui cinematograf, acceptă cu ușurință invitația iui Alexandru Niculiță de a merge împreună la plimbare.— Mai întîi, rostește politicos tinărul, trebuie să trecem pe la mine pe acasă, ca să mă schimb : nu mă pot plimba cu tine decît îmbrăcat în hainele de sărbătoare (I).Ajuns acasă, A. N. și-a dat arama pe față... Au apărut apoi, ca din semn, la locuința acestuia, alți trei huligani — Jan Niculiță (24 de ani, inspector la Serviciul de prevederi sociale), Mihai Niculiță (18 ani, elev Ia Școala de șoferi din Roman) și Mihai Teodor (funcționar la Spitalul nr. 2 Iași).Instanța a stabilit că agresiunea fusese premeditată, administrind celor patru vi- novați sancțiunile cuvenite. Dar avertismentul rămine în continuare valabil, pentru toate fetele prea încrezătoare.

CU CÎTE O IDEE 
FIXĂ

GHERASIM LUCA

Cîteva din premierele editoriale pe care Ie oferă Editura Științifică : „Prospectarea și previziunea pielii interne" de C. Florescu și D. Patriche ; „Conducerea întreprinderilor și organizarea serviciilor" de I. Puiu îAZI ȘI MIINE LA SINAIA
FINALA CONCURSULUI
„SĂNIUȚA DE ARGINT“SINAIA (prin telefon).De două zile, la Sinaia, ninge. Timp admirabil pentru concursuri de sanie și schi. Dacă la alte ediții ale popularei și tradiționalei competiții dotate cu trofeul „Săniuța de argint“ s-a in- tîmplat, ca Ia finală, nevoie de transportat dă pe pirtie, de data ta „materia primă" a cerii se găsește din dență.Cum am mai anunțat, finala celei de-a șasea ediții a concursului „Săniuța de argint" se desfășoară astăzi și miine, aici, la Sinaia, pe pirtia vechiului drum spre cota 1 400, deci, pe traseul unde s-au organizat și întreceri de bob. La Cumpă- cartieru] general" ai

să fie zăpa- aceas- intre- abun-

concurenților, se află 200 de sportivi, elevi nieri, campionii județelor la cele patru probe. Mulți dintre ei au venit cu ambiția obținerii titlurilor de campioni pe țară, unul dintre argumente fiind și săniile de construcție proprie executate după schița standard difuzată prin organizațiile U.T.C. întrecerea se anunță deosebit de dirză și palpitantă, pirtia Iată de 1,70 m. cu pereți din zăpadă, bine tasați, inaltă de 1,50 m„ cu ghiață la viraje, va face ca micii bolizi, struniți cu măiestrie de cirmaci, să alerge cu mare viteză. Vor ciștiga bătălia, desigur, cei mai curajoși, cei mai bine pregătiți. Organele locale, și în primul rînd Comitetul orășenesc Sinaia al
PROGRAM

peste și pio-

COMPÉTITION Al
FOTBAL. Azi, pe stadionul Giulești, de la ora 15,30 are loc tntîlnirea Rapid—Metalul București. Este ultimul meci de verificare al fotbaliștilor giuleș- teni înaintea meciului din cadrul „Cupei cupelor“ cu echipa Leeds United (miercuri, 7 martie).• Pe stadionul Ghencea, mîine de la ora 10, are loc amicalul Steaua—Sportul studențesc.VOLEI. în Capitală, etapa a V-a a returului programează mai multe partide. Azi, în sala Institutului pedagogic ; Universitatea—Rapid (f.), ora 17 ; sala Dinamo ■ Dinamo—I.E.F-S. (f.), ora 18, iar în continuare Dinamo—Electra (m.). Duminică, în Sala Floreasca : I.E.F.S.—Viitorul Bacău (m.). ora 11,30, urmat de jocul Steaua—Progresul (m.) ; sala Giulești, de la ora 9 : Medicina—Ceahlăul Piatra Neamț (f.) și Rapid—C.S.U. Galați (m.).BASCHET. Duminică se reia campionatul feminin al diviziei A. în Capitală, etapa I programează în sala Constructorul, de la 9,30 următoarele partide : Voința—Voința Tg. Mureș ; Constructorul—Rapid și Politehnica—Crișul Oradea.• La Cluj, în Sala sporturilor se dispută al doilea turneu de sală a echipelor masculine din divizia A.POPICE. în cadrul diviziei republicane, în organizarea e- chipelor gazdă, au loc următoarele întîlniri : azi. Instalatorul—Frigul (f.), ora 16 ; Gloria— Laromet (f.), ora 16 și Rapid— Victoria Bod (m.), ora 16. Duminică, de la ora 8. se întîlnesc echipele Laromet—Constructorul Galați (m-).LUPTE GRECO-ROMANE. La Pitești, In Sala sporturilor din localitate are loc azi și miine, de la orele 10, o întîinire internațională rezervată juniorilor la care participă echipe din Ungaria, Bulgaria, Polonia și România.BOX. Duminică, In sala clubului Grivița Roșie, de la ora 10, are loc a V-a reuniune de box a campionatului municipal de juniori.

Gabriela Nedelcu, elevă în cla
sa întîi la Școala generală nr. 
86, coboară satisfăcută treptele 
noului Oficiu poștal din Bulevar
dul Leontin Sălăjan. Cu cîteva 
minute înainte, a încredințat „di
rect“ filierei P.T.T.B.. prima epis
tolă sorisă cu mîinile ei. Adre
sant : o fostă colegă de grădi
niță, aflată acum, evident, tot în 
clasa întîia, la Școala generală nr. 
5 din orașul Pitești.

sa

Producțiile de cereale obținute de pe terenurile în pantă, supuse eroziunii, pot fi deosebit de substanțiale, duble chiar față de cele realizate de pe terenurile agricole obișnuite,

SCRIMA. Campionatul diviziei naționale, programează azi și mîine de la ora 8, în sala Floreasca II, In cadrul etapei I IntHniri la toate probele.HOCHEI. Pe patinoarul artificial „23 August“ din Capitală, în cadrul turneului internațional dotat cu „Cupa F.R. de hochei" mîine au loc ultimele întîlniri : Selecționata Berlin— Slavia Praga (de Ia ora 16,30) și S.K.A. Kuibîșev—Selecționata Bucureștiului (de la ora 18,30).ATLETISM. Duminică are loc în Capitală primul cros popular al anului denumit „Crosul 6 Martie" și deschis tuturor categoriilor de tineri. Startul are loc pe Bd. dr. Petru Groza, în jurul orei 9.• în sala „23 August" din Capitală, azi de la ora 14 și mîine de la ora 8, are loc o reuniune atletică din cadrul campionatului național de acoperit. juniori pe terenstadionul Con- Capitală, mîine,Pe din 11 are loc cel de-alRUGBI. structorul de Ia ora doilea trial al rugbiștilor fruntași din cadrul campionatului național.POLO. La bazinul Floreasca are loc un turneu de polo la care participă și Selecționata de polo a Berlinului occidental. Azi, de la ora 18,30. oaspeții întîlnesc echipa Rapid, iar duminică, de la ora 18.30. echipa Clubului sportiv „Școlarul".• Duminică In etapa inaugurală a campionatului național va avea loc în Capitală, la bazinul Floreasca partidele t I.E.F.S.—Progresul (ora 11) far tn continuare Rapid—Politehnica.CICLISM. Duminică, de la km 
7 varianta Buftea, In jurul orei 10, se va da startul tn cursa ciclistă „Cupa Municipiului București“, cu participarea tuturor cicliștilor fruntași, inclusiv a celor din Lotul național.

GABRIEL FLOREA

U.T.C., a depus toate eforturile ca pirtia să fie rit mai bine amenajată pentru a o- feri condiții optime de concurs.Pentru acomodarea cu pirtia în cursul dimineții de azi se va desfășura un concurs non-stop (proba de antrenament), iar la orele 14, in Parcul orașului din fața Casei de cultură, va avea loc festivitatea de deschidere, după care, la orele 15,30 se va da startul in întrecerile primei manșe. Miine dimineață tncepind de la orele 9, se vor desfășura tntrecerile manșei a doua, iar la prinz va avea Ioc festivitatea de premiere și închidere a concursului.
Concursul 

pronosport nr. 9 
(din 4 martie 1973)

Atalanta — Sampdorla 
Fiorentina — Napoli 
Internazionale — Verona 
Palermo — Bologna
Roma — Cagliari 
Ternana — Lazio 
Brindisi — Varese 
Catania — Reggiana
Catanzaro — Novara 
Cesena — Bari 
Foggia — Brescia 
Lecco —. Ascoli
Perugia — Arezzo

1 X
1
1 X

X

1 X 
lxX

X
1
1
1 X
1
X

1

V^nema
S£=j=5=5
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CUPA GLORIEI î rulează la Ca

pitol (orele 8,45; 10,45; 12.45;
16,45; 18.45; 20,45).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30, 16; 18,30; 20.45).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Central (orele 9.30; 11.30; 13.30; 
16; 18,15; 20,30).

PE ARIPILE VINTULUI : ru
lează la Patria (orele 10; 14,30; 
19,15).

ADIO, ARME ! : 
Scala (orele 9,30; 
București (orele 9; 1 
Favorit (orele 9,30; 1

BAMBI : rulează I 
le 9,30; 11,30, 13,30).

ANDREI RUBLIOV j rulează la 
Doina (orele 16; 19.30).

URSUL YOGI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—20,15 tn conti
nuare).

DRUMUL SPRE VEST î rulează 
la Feroviar (orele 8.30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Excelsior (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria
(orele 8 30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), 
Aurora (orele 9,15; 11,45: 15,30; 
18; 20,30).

ZESTREA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 17.45; 20). Popu
lar (orele 15,30: 18. 20.15).

ÎN UMBRA VIOLENȚEI î 
lează ta Melodia (orele 8,45: 
13,30; 16; 18,30:
(orele 9; 11,15 
20,30).

CĂLDURĂ MÎINTLOR TALE ! 
rulează la Unirea (orele 16: 18: 
20).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE ; ru
lează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30: 16- 18.15: 20.30), Volga (o- 
rele 9: 11.15; 13,30; 15.45; 
20,30). Arta (orele 15,30: 18;

GRĂSUNĂ : rulează la 
(orele 15 30. 18: 20.15)

MARI A STUART : rulează

: rulează la
13; 16.30; 20),

12,30; 16; 19,45), 
13,45; 16; 19,15). 
la Doina (ore-

9;

ru
lli 

20,45), Modern 
13.30; 16; 18.15:

18.15:
20.15).

Lira

la

„Gol /" In același timp însă, un gol cel puțin la fel de... mare 
(I) se înregistrează, încă, și în ceea ce privește prezența spații
lor de joacă, — a perimetrelor în care copiii își pot petrece in 
bune condiții fi în deplină siguranță timpul liber — în cartierul 
Titan (Bd. Leontin Sălăjan). Și totuși, soluțiile concrete, eficiente, 
nu sînt atît de dificil de dat. O dovadă în acest sens, posibilitățile 
create de edili în acest sens in cadrul aceluiași cartier, în zona 
Bulevardului Ion Șutea I

KHS -V

afirmă cercetătorii de Ia Stațiunea experimentală Perieni— Bîrlad. Prin aplicarea unui complex de măsuri antierozio- nale, prin determinarea structurii corespunzătoare a culturilor, introducerea sistemului de cultură în fîșii, benzi înierbate, agroterase, precum și prin fertilizarea moderată a terenurilor, producțiile ia hectar au crescut, în cursul experimentărilor, de circa 3—4 ori. Se apreciază că acest complex de măsuri poate fi aplicat in viitorul apropiat pe aproximativ două milioane de hectare. De notat, de .asemenea, că noile cercetări, aplicate In condițiile pajiștilor naturale, pot dubla și chiar tripla potențialul productiv al acestora.
LYCEUM
LABORATOR 

MULTIFUNCȚIONAL
La Școala generală nr. 1 din 

orașul Codlea (județul Brașov) a 
fost dat în folosință un laborator 
multifuncțional, realizat prin e- 
forturile profesorilor, ale elevilor 
ajutați de părinții acestora. El 
dispune astfel de posibilitatea 
proiectării de filme și diapoziti
ve, oatedra profesorului consti
tuind un adevărat pupitru de co
mandă. Un sistem adaptat anu
me face posibilă reluarea expe
rienței efectuate la pupitru de 
către elevi. Cele două șiruri de 
mese ale laboratorului, între care 
s-a amenajat o instalație specială 
pentru aducțiunea apei și a ga
zului, facilitează realizarea de 
către elevi a unei largi game de 
experiențe. Valoarea lucrărilor e- 
fectuate pînă în prezent se ridi
că la 50 000 lei.

ADINA VELEA

• Harta Oceanului Pacific se va ... completa, in următorii cîțiva ani, cu o serie de noi teritorii ? Așa s-ar părea, dacă ținem seama de observațiile efectuate recent de către specialiștii japonezi și canadieni, care susțin — pe baza unor cercetări e- fectuate la fața locului — că in zona de nord-est a Pacificului vor apare insule noi. Astfel munții submarini Gorda și Juan del Fuca vor ieși Ia suprafață formînd, datorită presiunilor vulcanice, două insule noi.• O bună parte din venitul anual al Insulelor Virgine, provine din filatelie 1 Aproximativ trei milioane de dolari sînt realizați din mărcile destinate expedițiilor poștale și din sumele de bani plătite de fiiateliști pentru achiziționarea prețioaselor timbre emise de micul arhipelag format din 36 de insulițe.• Puțini cunosc faptul că Turcia mai poate fi numită și „țara garoafelor". Și, poate, și mai puțini, știu că „orașul garoafelor“ se află în Bulgaria. Este vorba despre orașul Velinograd. care produce anual nu mai puțin de douăzeci de milioane de garoafe, dispuse pe o paletă coloristică cuprinzind nu mai puțin de 21 de nuanțe.• Una din băncile din statul Georgia (S.U.A.) a luat hotărî- rea de a nu-și mai transporta dintr-un loc în altul valorile deciț cu ajutorul helicopterelor. In ciuda aparențelor, este vorba despre o tristă realitate, dacă ținem seama că măsura este datorată frecventelor atacuri împotriva automobilelor ce transportă banii băncilor. Celelalte măsuri luate de diversele bănci americane, în același scop, trec de la „gama" automobilelor blindate, pînă la cele mai „năstrușnice" dispozitive electronice de alarmă.
Rubrică realizată 

de ANDREI BÂRSAN

înfrățirea între popoare (orele 
15,30; 18: 20,15), Tomls (orele 9: 
1J.30; 15,30; 18; 20,30). Flamura 
(orele 9; 11,30 15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIA ; rulează la Feren
tari (orele 15.30; 17.45; 20). Cos
mos (orele 18; 20.15).

DOMNULUI -----------------
DRAGOSTE: 
(orele 15,30, 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI î 
rulează la Munca (orele 15,30; 18; 
20 30).

QUEIMADA : rulează 
(orele 9; 11.15; 13,30;
20.30) .

ANUL CARBONARILOR : 
lează la Miorița (orele 10; 
15; 17,30; 20), Bucegi (orele 
18; 20,30). “ ...
18: 20,15).

LUPUL 
NAREA ■ 
(orele 15.30; 19).

BARIERA i rulează la Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30)

BĂNUIT E MORTUL j rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Floreasca (orele 15,30: 18. 20,30).

ARENA AERIANA rulează
Rahova (orele 16: 18; 20).

MAREA EVADARE rulează
Viitorul (orele 15.30: 19).

ZECE NEGRI MITITEI : (orele 
10; 12; 14), PROFESORUL FABRE 
(ora 16,30), DOMNIȘOARA DOC
TOR (orele 18.45; 20,45), ru
lează la Cinemateca ..Union".

PROFESOR, CU 
rulează ta Buzești

9:
la 
16;

Dacia 
18.15;

Cotroceni (orele

MARILOR - RAZBU- 
rulează la Progresul

>a

la
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Opera Română : FLAUTUL FER

MECAT — ora 19; “ ‘ ‘ ’
Operetă : SECRETUL LUI MAR
CO POLO — ora 19.30: Tea
trul Național „I. L. Carasiale" 
(Sala Comedia) : DULCEA PASĂ-

Teatrul de

RE A TINEREȚII — ora 20; (Sala 
Studio) : A DOUA FAȚĂ A ME
DALIEI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : D-ALE CARNAVALU- 

(Sala Studio) : 
VALENTINA — 

via , îcauui ,,C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : O. MEMPHIS — 
ora 19.30; (Sala Studio) : SCHIM
BUL — ora 20; Teatrul de Co
medie : MUTTER COURAGE — 
ora 20: Teatrul Mic : TESTAMEN
TUL CÎINELULUI — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : UN 
ȘIRAG DE PERLE — 
Teatrul ,,Ion Vasilescu' 
PIRAȚILOR 
,,C. Tănase“ 
VISTA ARE 
19,30; (Sala 
— ora 19,30;
(Sala Victoria) : ARICIUL 
BASTRU — orele 15 și 17; Teatrul 
Giulești • CASA CARE A FUGIT 
PE USA — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă“ : CELE DOUSPREZECE 
LUNI ALE ANULUI — ora 16; 
Circul „GlObUS“ : APRINDEȚI
STET ELE — ora 19,30.

DUMINICA, 4 MARTIE 1973
Opera Română : BĂRBIERUL 

DIN SEVILLA — ora 11; DON 
QUIJOTE — ora 19; Tea
trul de Operetă : SPUNE, INI
MIOARĂ, SPUNE — ora 10,30: 
SOARELE LONDREI — ora 19.30; 
Teatrul Național ,,I. ’ 
le“ (Sala Comedia) : _ . _______
RE PE LAMPA — ora 10,30; CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 15,30; OAMENI 
ȘI ȘOARECI — ora 20; (Sala Stu
dio) : DESPRE UNELE LIPSURI 
NEAJUNSURI _ Z______
ÎN DOMENIUL DRAGOSTEI — 
ora 10.30: SĂ NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARA — ora 15,30; 
IADUL ȘI PASĂREA - ora 20; 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bu
landra“ (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA - ora
10 și 20; LEONCE ȘI LENA - ora

LUI — ora 20; 
VALENTIN ȘI 
ora 20 ; Teatrul

— ora 
de Stat :

— ora 19.30; 
: HANUL 

— ora 19,30: Teatrul 
(Sala Savoy) ; RE- 
CUVINTUL — ora 
Victoria) : GROAPA 
Teatrul „Țăndărică" AI_

L. Caragia- 
UN FLUTU-

ȘI DEFICIENTE

15; (Sala Studio) : ANUNȚUL LA 
MICA PUBLICITATE - ora 10; 
VALENTIN ȘI VALENTINA — 
ora 15; TRANSPLANTAREA 
INIMII NECUNOSCUTE — ora "O; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 10: BUNĂ SEARA. DOMNU
LE WILDE — ora 15,30; OMUL 
CARE... — ora 19,30: (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FARA NEVESTE 
— ora 10,30; NOAPTEA NECHE
MATA — ora 20,

PROGRAMUL II
16.00 Agenda. 16,10 Armonii Inti

me. Ciclul lieduri. „Dragoste de 
poet" de R. Schumann pe versuri 
de Heinrich Haine. Interpretează 
tenorul Petre Munteanu. 16.50 Azi 
și mîine. Emisiune de informație 
culturală la zi. 17,00 Avanpremie
ra. 17,10 La poalele Semenicului —. 
cîntece și jocuri populare. 17 30 
Reporterii noștri de peste hotare. 
Istorie veche și nouă din Iran (II). 
Reportaj de Corneliu Leu. Călă- 
tore în secolul I (Pola — R.s.F. 
Iugoslavia) — film de Marin Stă
nescu. 18,00 Film artistic : „înce
putul" — producție a studiourilor 
cinematografice sovietice.

SIMBATA, 2 MARTIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană 
9,30 A fost odată ca niciodată... 
Teatrul poveștilor. 10,00 Telex.
10.10 Ansambluri folclorice 10.10
De vorbă cu gospodinele. 11,00 Se- 
lecțiunl din emisiunea „Promena
da duminicală". 12,35 Cărți și idei. 
13,00 Telejurnal. 16,00 Telex. 16,05 
Cunoașteți legile ? 16,20 " ' “
populară interpretată de 
Stan. 16,30 Emisiune în 
germană. 18,15 Ritm, 
dans. 19,05 Recital de autor. Ver
suri de Ion Brad. 19,20 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — cauză a În
tregului popor. 20.00 Cîntecul săp- 
tămînii : „Țara mea cu ochi fru
moși" de Petre Mihăescu. pe ver
suri de H. Negrin. Interpretează 
Margareta Plslaru. 20,05 52 de ini
țiative în 52 de săptămînl. 20,20 
Tele-enclclopedia. 21,00 Film serial 
„Mannix". 21.50 La Amza vine un... 
biban. Spectacol umoristic-mu- 
zical. 22,40 Telejurnal. 22,50 Indi
rect de la Sala Palatului. Gala 
laureatilor........ Săptămina Top '72".
23.10 Campionatele mondiale de 
patinaj artistic. Proba Individuală 
masculină. Transmisiune directă 
de la Bratislava.

Muzică 
Aneta 
limba 

tinerețe,

DUMINICA, 4 MARTIE 1973 
PROGRAMUL I

8,90 Gimnastica pentru toți. 
8.15 Pentru sănătatea dumnea
voastră. 8,30 Cravatele roșii 10,00 
Viața satului. 11,10 Omul cu mu
zica lui. Fredetic Chopin. 12,00 De 
strajă patriei. 12.30 Emisiune in 
limba maghiară. 14,00 Telex- 14.05 
360 de grade — emisiune dedicată 
Zilei de 8 Martie. 17,10 Film se
rial pentru tineret ; „Plerduți tn 
spațiu" — episodul XIX — „Călă
torie prin robot". 17.55 Avanpre
mieră. 18,00 Cintare patriei. Con
curs coral interjudețean. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Săptămâ
na politică internă și Internațio
nală în imagini. 20,10 Reportajul 
săptămânii. Totul a început la ora 
șapte. 20,30 Film artistic : .Marea 
expediție a femeilor". 22,15' Film 
documentar : R. S. Cehoslovacă. 
22,30 Telejurnal. 22,40 Campionate
le de patinaj artistic — demon-

— partea a 
la Bratislava.

le de patinaj 
strațiile laureatilor 
Il-a. înregistrare de

PROGRAMUL II
12,30 Promenada 

15,00 închiderea _________
prinz. 20,10 Eroi îndrăgiți de co
pii : Micii hocheiști. 20,40 Caleido- 

......................... 21.00 Stu-
Oaspeți al vieții 

românești — Roberto

duminicală, 
emisiunii de

pil :
scop cultural-artistic, 
dioul muzical, 
muzicale
Benzi (Franța) la ' pupitrul Filar
monicii „George Enescu". 21,50 Te
lex tehnico-știlnțific. 22,10 Film 
serial „Mannix" — reluare.



de peste hotare
Semnarea Actului final

al Conferinței internaționale
asupra Vietnamului

Vineri după amiază, a avut loc, la Paris, ceremonia semnării 
Actului final al Conferinței internaționale asupra Vietnamului. 
Intr-o atmosferă solemnă, miniștrii de externe ai celor 12 guverne 
reprezentate la Conferință au semnat documentul, redactat in 
cinci limbi (vietnameză, engleză, chineză, franceză și rusă). După 
cum s-a mai anunțat, actul final cuprinde un preambul și nouă 
articole, prin care părțile semnatare iși exprimă in mod solemn 
aprobarea față de Acordul de la Paris privind încetarea războ
iului și restabilirea păcii in Vietnam, semnat la 27 ianuarie anul 
curent.

în document se arată, că păr
țile participante iau act ți îți 
exprimă în mod solemn aproba
rea față de Acordul de la Paris 
cu privire la încetarea războiului 
ți restabilirea păcii în Vietnam, 
semnat la 27 ianuarie 1973, ți 
față de cele patru protocoale 
care însoțesc acordul. Acordul 
de la Paris, se spune în conti
nuare, corespunde aspirațiilor ți 
drepturilor naționale fundamen
tale ale poporului vietnamez, 
dorinței sincere de pace comună 
tuturor țărilor din lume, repre
zintă o contribuție majoră la 
pace, la autodeterminare, la in
dependență națională ți la îmbu
nătățirea relațiilor între țări. A- 
cordul ți protocoalele trebuiesc 
să fie respectate cu strictețe ți 
executate cu scrupulozitate.

Părțile participante la act re
cunosc în mod solemn ți respec
tă cu strictețe drepturile națio
nale fundamentale ale poporului 
vietnamez, ți anume independen
ta, suveranitatea, unitatea si in
tegritatea teritorială a Vietna
mului, precum ți dreptul popu
lației sud.-vietnameze la auto
determinare.

Părțile respectă cu strictețe a- 
cordul ți protocoalele ți se abțin 
de la orice acțiune care nu ar 
fi conformă cu prevederile a- 
ce.stora.

Pentru a contribui la pacea în 
Indochina ți pentru a o garanta, 
se arată în continuare, părțile 
participante la document, iau act

Declarația iui 
K. WaldheimSecretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a apreciat că participarea sa la Conferința internațională asupra Vietnamului constituie un eveniment foarte pozitiv pentru Națiunile Unite. Remarcînd că Națiunile Unite nu au fost angajate niciodată în problema vietnameză, el a adăugat : „Nu trebuie subestimat faptul că ele sint în prezent sesizate de această problemă“,Waldheim, care a participat la un dejun organizat de Asociația presei diplomatice, a arătat motivele pentru care nu și-a pus semnătura pe actul final al conferinței i dacă miniștrii participant! au fost împuterniciți să-și asume responsabilități, secretarul general al O.N.U. nu poate să angajeze cele 132 de guverne membre ale organizației mondiale, a spus el.Pe de altă parte, Waldheim a subliniat că șederea la Paris i-a oferit ocazia să în- tîlnească reprezentanți ai țărilor care nu sînt membre ale O.N.U. (R.D. Vietnam, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Administrația de la Saigon). Aceste întil- niri, a spus el, au dat naștere la schimburi de vederi extrem de interesante.

REPUBLICA MALGAȘA : Imagine din Tananarive, capitala țării.

de angajamentul luat de părțile 
participante la acord de a res
pecta independența, suveranita
tea, unitatea, integritatea terito
rială ți neutralitatea Cambodgiei 
și Laosului, așa cum se stipu
lează în acord; acceptă, de ase
menea, să le respecte ți să se 
abțină de la orice acțiune care 
nu ai fi conformă cu acestea ți 
invită celelalte țări să facă ace- 
lați lucru.

In încheiere, se arată că actul 
intră în vigoare imediat după 
semnare ți va fi executat cu 
strictețe de toate părțile.

SUE SEMNUL COOPERĂRII 
ROMÂNO-CHILIENEPreședintele Republicii Chile, Salvador Allende, a primit pe Ion Mineu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei conducătorul delegației economice române la prima sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-chiliene.Conducătorul delegației române a transmis președintelui Salvador Allende un mesaj al președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cu urări de sănătate și fericire, de prosperitate și noi succese pentru poporul chilian.Mulțumind pentru mesaj, președintele Salvador Allende a rugat să fie transmise președintelui Nicolae Ceaușescu urări cordiale, împreună cu sentimentele sale de afecțiune. Președintele chilian și-a exprimat, de asemenea, satisfacția în legătură cu dezvoltarea pe care au cunosc it-o, în ultimii doi ani, relațiile prietenești dintre cele două țări, cooperarea lor fructuoasă pe plan politico-diplomatic, ca și în domeniile economic și tehnologic.In cursul întrevederii, au fost evidențiate rezultatele pozitive ale primei sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte româno-chiliene, subliniindu-se că ele sînt de natură să ducă la adîncirea bunelor relații de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică dintre cele două țări.

Consultările multilaterale 
de la HelsinkiVineri, consultările multilaterale de la Helsinki consacrate pregătirii Conferinței general-europene în problemele securității și cooperării au continuat în cadrul grupului de lucru, prezidat de această dată — în conformitate cu principiul rotației — de către reprezentantul Iugoslaviei.în centrul dezbaterilor s-a aflat primul punct de pe agenda viitoarei conferințe, participan- ții expunînd pozițiile țărilor pe care le reprezintă asupra conținutului securității și principiilor care trebuie să guverneze relațiile între state.Lucrările grupului vor continua luni, sub președinția dele-

gatului vest-german, urmînd ca, marți, plenara să încerce o concretizare a concluziilor desprinse din activitatea grupului de lucru.
ACȚIUNE

Realități 
marocaneSituat în partea de nord-vest aAfricii, la numai cîțiva kilometri de Europa, Marocul se bucură de o poziție geografică privilegiată Scăldat de Medi- terana și Atlantic, cu un relief marcat de existența munților Atlas și 1- mensitatea sahariană, această țară cu o istorie de peste 3 000 de ani, a suferit influența a numeroase civilizații. Se găsesc aici urmele unor prezențe multiple. Pe vechiul fond berber, fractional în sedentari și nomazi sau seminomazi, s-au adăugat elemente arabe, andaluze, europene, negroide. Cele mai vechi indicii privind existența omului pe actualul teritoriu al Marocului datează încă din paleolitic. Colonizarea feniciană aduce pentru prima oară formațiuni sociale și economice stabile. Urmează apoi secole de continuă schimbare a dominației străine. Se văd și astăzi, la Tanger și Volubilis, urmele prezenței romane. în secolul VII incepe epoca de pătrundere a elementelor arabe și de răs- pindire a islamului pe întreg teritoriul țării. In 1912 este proclamat „protectoratul" francez asupra Marocului, care va dura 43 de ani. în martie 1956. ca urmare a luptei maselor populare pentru neatîrnare. Marocul devine independentIndependența a găsit țara cu o economie slab dezvoltată, orientată spre satisfacerea cerințelor de materii priniv și produse a- groalimentare ale țărilor europene care și-au exercitat dominația și influența in Maroc. Ca urmare a acestei situații, efortul principal a fost îndreptat, in primii ani după obținerea independenței, spre înlăturarea grelei moșteniri lăsate de colonialism. spre dezvoltarea economiei. încă din 1957 sînt elaborate planuri vizind transformarea multilaterală a țării. în 1968 se trece la realizarea unui plan cincinal de dezvoltare a economiei, pornindu-se de la situația și posibilitățile țării. Pe baza evaluării

resurselor materiale și umane proprii, planul are ca obiective prioritare, dezvoltarea agriculturii, promovarea turismului și formarea de cadre.Agricultura constituie ramura de bază a economiei. Ea contribuie cu aproximativ 30—40’/» la produsul național brut și reprezintă cca. 50’/» din exportul marocan. Se cultivă orez, grîu, porumb, citrice, măsline, bumbac, sfeclă. Creșterea animalelor joacă, de asemenea, un rol important în e- conomia țării. Pornind de la necesitatea dezvoltării prioritare a agriculturii, în ultimii ani, o mare parte a bugetului național este alocată pentru modernizarea agriculturii, construirea de baraje, rețele de irigații. Pentru a coordona aceste acțiuni au fost create Oficiul Național de Irigații și Oficiul de modernizare rurală.In cadrul eforturilor în direcția industrializării, accentul principal este pus pe valorificarea eficientă a resurselor interne. Cei mai important sector industrial este cel extractiv, în special al fosfaților. Marocul ocupind primul loc în lume, în riadul exportatorilor de fosfați. Zone industriale mai importante se află concentrate în jurul orașului Casablanca. Kenitra și Safi, situate pe litoralul atlantic. Dispunind de importante și diverse zăcăminte. Marocul are mari posibilități pentru diversificarea economiei. Astfel, numai zăcămin

tele de fier de la Khenifra depășesc 600 milioane tone.După dobîndirea independenței s-au luat și unele măsuri vizind formarea de cadre ; în acest scop s-a acordat atenție dezvoltării sistemului de invățămint, legării acestuia de interesele economiei marocane. Peste 1/5 din bugetul țării este alocată educației și invățămintului. Pentru pregătirea unor cadre cu înaltă calificare, în Maroc a luat ființă și un institut cu profil politehnic, în care sint pregătiți ingineri pentru industriile minieră, mecanică, electricitate ca și pentru urbanism.In politica sa externă. Marocul urmărește o politică de nealiniere, concepută în sensul unei cooperări active cu toate țările lumii, indiferent de regimul lor, pe baza respectării suveranității și independenței naționale, a avantajului reciproc. O dezvoltare continuă cunosc relațiile de cooperare dintre România și Maroc, pe baza respectului reciproc și al deplinei egalități, în ultimii ani s-a incheiat, intre țara noastră și Maroc, o serie de acorduri comerciale, de colaborare culturală, de cooperare economică și tehnico-științifică, existînd premise favorabile pentru intensificarea legăturilor în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
ST. ACHIM

A ORGANIZAȚIEI 
„SEPTEMBRIE NEGRU" 

LA KHARTUMUn grup de membri înarmați ai organizației palestiniene „Septembrie negru“ au ocupat joi seara, clădirea ambasadei Arabiei Saudite din Khartum, unde avea loc o recepție, se- chestrînd pe cinci dintre diplomații prezenți : noul ambasador al S.U.A. la Khartum și un alt membru al ambasadei, în- sărcinații cu afaceri ai Iordaniei și Belgiei și ambasadorul saudit — relatează A.F.P., A.P. și U.P.I., reluînd postul de radio Omdurman și agenția su- daneză de presă.Intr-un comunicat al organizației „Septembrie negru" se spune că punerea în libertate a diplomaților reținuți ca ostatici este condiționată de eliberarea, în termen de 24 de ore, a lui Abou Daoud, lider al organizației „Al Fatah“, deținut în Iordania sub acuzația de activitate subversivă, eliberarea lui Sirhan Bishara Sirhan, asasinul senatorului Robert Ken- nedy, precum și de eliberarea unui număr de 50 de palestinieni deținuți în Iordania.La Khartum a avut loc o reuniune de urgență a cabinetului sudanez, prezidată de președintele țării, Gaafar el Numeiry.O comisie sudaneză specială a fost creată pentru a negocia cu membrii grupului de comando.
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Ședința Comisiei 
permanente a C.A.E.R.• în zilele de 28 februarie — 
1 martie, la Moscova a avut loc cea de-a 35-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru comerțul exterior.Comisia a examinat și aprobat raportul cu privire Ia activitatea pe anul 1972 și cu privire la activitatea pe viitor, îndreptată spre realizarea prevederilor programului complex.Ședința Comisiei permanente

a C.A.E.R. pentru comerțul exterior s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, prietenească și de colaborare tovărășească.• Adunarea Organizației A- viației Civile Internaționale (O.A.C.I.), ale cărei lucrări se desfășoară la New York, a a- doptat o rezoluție prin care Portugalia a fost exclusă de la ședințele acestui organism specializat al O.N.U.
Un birou de informații al G.R.P. al Republicii 

Vietnamului de sud la O.N.U.Kurt Waldheim, secretar genera] al O.N.U., și Nguyen Țhi Binh, ministrul afacerilor externe al G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud, au convenit asupra deschiderii unui Birou de informații al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud pe lingă Organizația Națiunilor Unite.Pe de altă parte — menționează agențiile FRANCE PRESSE și T.A.S.S. — secretarul general al O.N.U. a relevat că a examinat cu ministrul afacerilor externe al R.D. Vietnam problema deschiderii unui birou similar de informații pe lîngă Națiunile Unite. Această problemă ya face obiectul unor noi convorbiri cu reprezentanți ai R.D. Vietnam.

• Primul ministru al Libiei, Abde) Salam Jalloud, a vizitat pavilioanele țărilor participante la cea de-a Xl-a ediție a Tîrgului internațional de la Tripoli, inclusiv pavilionul românesc.Anul acesta, țara noastră expune, într-un pavilion cu o suprafață de 1 000 metri pătrați, numeroase produse ale industriilor construcțiilor de mașini-unelte, de mașini grele, electrotehnică, metalurgică, chimică, forestieră și a materialelor de construcție, produse ale industriei ușoare, alimentare, precum și ale cooperativelor meșteșugărești.• Ambasadorul Republicii Socialiste România la Cairo, Petru Burlacu, a fost primit de secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad. Cu acest prilej.

s-a discutat despre cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și țările arabe.
Reluarea negocierilor 
din Cipru• Negocierile între comunitățile greacă și turcă din Cipru au fost reluate, joi, la Nicosia, după o întrerupere de apriepe două luni.Cu acest prilej, relevă agenția France Presse, delegatul special al secretarului general al O.N.U., Osario Tafall, a invitat cele două părți interesate „ să renunțe Ia logica forței pentru a se putea, astfel, ajunge la o soluționare pașnică a problemei cipriote“.
Violența la T. V.• în cursul unei reuniuni speciale, Consiliul de administrație al O.R.T.F. (Radioteleviziunea națională franceză) a examinat ponderea Și efectele violenței în

emisiunile televizate. Consiliul a considerat că este absolut necesar și oportun ca O.R.T.F. să ia inițiativa organizării, in următoarele luni, a unui colocviu cu participare, eventual, internațională, asupra acestui subiect, care să reunească mărturiile cele mai calificate și să caute soluții de combatere a efectelor nocive ale violenței televizate.• Ancheta efectuată de autoritățile vest-germane în legătură cu cazul Martin Bormann s-a încheiat, au anunțat procurorii generali ai Parchetului din Frankfurt.Afirmațiile potrivit cărora fostul adjunct al lui Hitler ar fi, în prezent, în viață, locuind într-o țară latino-americană, s-au dovedit nefondate — au a- firmat cei doi procurori. Ei au precizat că s-a confirmat faptul că scheletul găsit. în decembrie 1972, în Berlinul occidental, este intr-adevăr cel al lui Bormann, mort la 2 mai 1945.
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REDACȚIA Șl ADMINIS'l RA J IA t București, Piața „Scinteli“. Pentru stiăinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA“ —

Un nou „acces“ al crizei monetareDin nou, la un interval de ceva mai mult de două săptă- mîni, principalele piețe de devize din Occident au fost închise. Semnalul a fost dat de autoritățile bancare din R. F. a Germaniei după ce — urmare a scăderii masive a cursului dolarului în ultimele zile — Bundes- bank-ul a trebuit să cumpere joi, in numai o oră, un miliard de dolari pentru a susține cursul normal al monedei americane (operație care constituie, cum remarca D.P.A. — un „record orar absolut“ în istoria unor asemenea manevre pe frontul monetar).Acest nou acces al unei crize persistente a sistemului monetar și comercial occidental a provocat iarăși alertă în cercurile politice și economice. In locul turului de orizont obișnuit în împrejurări normale, premierul britanic Heath aflat în vizită o- ficială la Bonn s-a văzut în situația de a dezbate prioritar cu cancelarul vest-german Brandt problemele legate de re- izbucnirea virulentă a febrei monetare. Se vorbește despre o nouă reuniune de urgență a miniștrilor de finanțe ai Pieței comune și despre o „acțiune comunitară concertată“ în actuala conjuctură. La Bonn și Bruxelles s-a avansat ideea adoptării unui „curs flotant concertat“ alVotul tinerilorO informație relata despre amendamentul propus de cinci parlamentari italieni menit să reducă vîrsta la care tinerii pot să pășească în fața urnelor. Se preconizează, astfel, ca dreptul de vot să fie acordat de Ia 18 ani (în loc de 21 ani) în ceea ce privește scrutinul pentru Camera Deputaților. urmînd ca în competiția senatorială limita de vîrstă să fie coborîtă de Ia 25 la 22 ani. In paralel, se tinde la modificări in legătură cu vîrsta candidaților. în prezent, pentru a deveni membru al Camerei Deputaților trebuie să ai minimum 25 de ani, iar pentru a putea fi ales pe băncile Senatului cel puțin 40 de ani. Deputății ar urma în viitor să poată fi aleși de la 22 ani iar senatorii de la 35 ani.Firește. întinerirea corpului electoral ar aduce sute de mii de noi alegători in cabinele de vot și ar introduce elemente noi in bătăliile pentru mandatele parlamentare. Generația tînără se afirmă, în general, ca o forță receptivă la prefaceri înnoitoare, sensibilă la adevărurile epocii, înzestrată cu un ascuțit simț al dreptății. Prezența ei pe scena politică se face tot mai resimțită, acționind în direcția promovării progresului social, a eliminării anacronismelor, pentru o lume mai bună, în care fiecare națiune să-și dobîndeas- că respectarea dreptului său la o dezvoltare independentă, potrivit voinței suverane, la adăpost de orice ingerințe Străine. Fenomenul „politizării" tineretului suscită ample comentarii. Lucrările pe această temă se înmulțesc în rafturile librăriilor după cum sondaje frecvente doresc să ia „temperatura politică" a acestei generații.Contingentele de tineri alegători — bineînțeles, cu diferențieri ce nu pot fi ignorate — aduc la urne nu numai entuziasmul vîrstei, ci și maturitatea unor opțiuni realiste. Tinerii — mai puțin legați de vechi mentalități și de perimate structuri — adoptă în ansamblu poziții dictate de idealurile lor înnoitoare. Este cazul chilian. Guvernul „Unității Populare" a scăzut virsta de vot : de la 21 laSurpriză Ia DublinJack Lynch a fost, se pare, neinspirat cînd a dizolvat camera inferioară a parlamentului irlandez (Dail Eireann) și a organizat alegeri anticipate la 28 februarie, în speranța că va obține majoritatea de 73 de locuri, necesară pentru a aborda de pe poziții întărite problemele care frămintă țara. Partidul său. „Fianna Fail" (luptătorii destinului) a pierdut partida electorală după 16 ani de guvernare neintreruptă. O surpriză a constituit-o pierderea unor mandate în circumscripții rurale (din cele 42 existente în țară) care prin tradiție își acordau voturile partidului „Fianna Fail“ (raportul de forțe în 1969 fiind de 3 la 1), în timp ce zona Dublinului, cu o treime din populație votează de obicei pentru „Fine Gael" și laburiști (ultimul raport de forțe fiind de 21 la 16 locuri în parlament). Este în joc, acum, și postul prezidențial pentru care se vor organiza alegeri in mai, el fiind ocupat de Eamon de Valera, fondatorul partidului „Fianna Fail". Cîtșigătorii sînt „Fine Gael" (Irlanda unită) și laburiștii care, mergînd pe linia unei coaliții recent creată, au putut
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tuturor monedelor din țările C.E.E. in raport cu dolarul, care nu s-ar mai bucura de sprijinul băncilor europene în menținerea cursului său oficial. Măsură ce ar antrena, automat. o devalorizare a lirei sterline și a lirei italiene (care au actualmente un curs flotant și care, pentru a stabili parități nefluctuante cu celelalte monede ale C.E.E. — necesare pentru o „fluctuare concertată“ față de dolar — ar trebui să revină la o paritate fixă, adică să fie devalorizate oficial.La Tokio, unde cabinetul nipon a analizat situația, s-a a- nunțat că piața schimburilor monetare va fi închisă și luni dacă între timp țările Pieței Comune nu vor întreprinde măsuri suficiente pentru a depăși noul acces al crizei monetare. Oficialitățile japoneze sugerează — cu vizibil tîlc — că „flo- tarea“ monedelor vest-europene ar fi singura soluție echitabilă (această „flotare“ însemnînd, implicit, o revalorizare a respectivelor monede în raport cu dolarul deci aducerea lor la a- ceeași linie cu yenul, deja revalorizat). în ce-1 privește, Washingtonul afișează deocamdată un calm desăvîrșit, administrația declarînd că nu va fi luată în considerare o nouă devalorizare a dolarului și că „este a- cum rîndul Pieței Comune să facă ceva pentru redresarea e- chilibrului monetar“ (FRANCE PRESSE). S-ar putea, deci, ca în actuala conjunctură să se contureze un gen de front comun Tokio — Washington pentru presiuni asupra C.E.E. „Cei nouă" din Piața Comună sînt, oricum, puși in fața unei dileme : stabilirea unui „curs flotant" în raport cu dolarul înseamnă în practică o și mai mare urcare a cursului monedelor vest-europene față de dolar cu toate dezavantajele ce decurg de aci în ce privește com

petitivitatea vest-europenilor în materie de export pe piața a- mericană.Dincolo de agitația febrilă din cabinetele ministeriale și birourile instituțiilor bancare, observatorii sînt unanimi in a aprecia că reizbucnirea crizei nu constituie o surpriză și că maladiile actualului sistem monetar și comercial interoccidental sint profunde. „Neîncrederea în monede a devenit endemică — notează FRANCE PRESSE. Crizele monetare devin săptăminale pe piețele de schimb, fără a mai vorbi de febra aurului care este un alt simpton al maladiei monetare. Lucrurile se petrec ca și cum punctul de echilibru se îndepărtează pe măsură ce încerci să te apropii de el“. La rîndul său LE FIGARO observă că „sistemul monetar occidental este un mare bolnav, focarele de infecție schimîndu-și permanent locul" și conchide că „toate recidivele sînt de domeniul posibilului". Mergînd mai departe în aprecierea realităților, FINANCIAL TIMES subliniază că „ciocnirile și crizele periodice monetare reprezintă numai suprafața vizibilă a unui ghețar — ghețarul divergențelor economico-financiare între cele trei centre de putere economică : S.U.A., Piața comunăși Japonia“.Tensiunea pe frontul monetar este, în esență, o reflectare a tensiunii ce domnește pe un front mai larg — comercial, e- conomic, în relațiile dintre partenerii occidentali.Rămine de văzut dacă paleativele cu efect de „calmant“ vor reuși să aducă liniștea pe piețele de schimb occidentale pentru o perioadă mai consistentă decit a fost cazul cu cele doar 17 zile cîte au trecut de la „calmantul" precedent : devalorizarea dolarului.
EM. RUCAR

18 ani. Sute de mii de tineri vor fi.duminică, la vot. Pronosticurile — bazate pe investigarea tendințelor generației tinere — indică o deplasare a votului a- cestor tineri, în mare măsură, spre stingă. De altfel, tinerii sînt angajați cu fermitate în procesul revoluționar pe care îl cunoaște Chile, militînd curajos pentru dejucarea proiectelor dreptei de a obține două treimi din mandate în viitorul parlament. De Ia brigăzile de agitație vizuală care decorează străzile din Santiago și Valparaiso cu lozinci scrise într-o manieră deosebită și pînă Ia cei ce înfruntă comandourile de teroriști plătiți ai dreptei, băieții și fetele din organizațiile de tineret ale stingii chiliene fac dovada unui emoționant devotament față de cauza „Unității Populare".In Franța, In primele două duminici din martie, vor vota doar tinerii care au împlinit 21 de ani. O masă mare de tineri se vor afla departe de urna de vot. Dar prezența lor în viața politică este, totuși, resimțită. De aceea, constată LE MONDE, „partidele se preocupă de ceea ce ei gîndesc". Un son-

daj efectuat în iunie trecut in universități, indica că numai 13 la sută dintre studenți nu Se interesează deloc de problemele politice. Roland Favaro, secretarul general al Mișcării Tineretului Comunist din Franța, sublinia în revista AVANT- GARDE, că deși tinerilor le-a fost refuzat dreptul de vot de la 18 ani, ei — „prin ardoarea, entuziasmul și disponibilitatea care îi caracterizează" — joacă un rol deosebit în bătălia electorală. ca și în general în lupta maselor populare. Este interesant de menționat că 106 din candidații comuniști au mai puțin de 30 ani.Tendința spre înlăturarea barierelor electorale și pentru a- sigurarea dreptului de vot de la 18 ani se amplifică. Discriminările care persistă vor fi, mai devreme sau mai tîrziu, abandonate pentru că afluxul tinerei generații spre scena politică și, implicit, către cea electorală nu poate fi oprit. Generația căreia îi aparține ziua de mîi- ne năzuiește să aibă și pe acest plan un rol corespunzător responsabilităților sociale pe care și le-a asumat.
M. RAMURA

—_________________
LES Jeunes, ayant tous les devoirs, 

exigent leur droìt :

Y2ILÀ18ANS !

Tinerii avînd toate îndatoririle cer dreptul lor : vot la 18 ani (de
sen de Jean Effel din revista pariziană AVANGARDE).

obține, pînă Ia ora Ia care scriem, 68 de locuri in comparație cu 64 ale „Fianna Fail" : două au fost cîșligate de independenți Rămîn, deci, din 144 de locuri doar 9 neadjudecate, întrucît unul este automat reînnoit pentru purtătorul de cu- vînt al „Dail Eireann", Cormac Iireslin. Deși datorită reprezentării proporționale în parlament, majoritatea absolută pe care un partid poate să și-o asigure este de numai 4—5 mandate, s-ar părea că partidul lui Jack Lynch nu mai poate recupera suficiente locuri pentru a întrece coaliția. Prin tradiție, în Irlanda partidul care obține cele mai multe locuri în parlament este declarat învingător. Așa s-a întîmplat cu „Fianna Fail" în 1969 cînd Lynch a format un cabinet minoritar care deținea 67 de locuri. Cele două partide de opoziție ar putea forma pentru prima dată un cabinet de coaliție, barînd astfel drumul partidului „Fianna Fail" spre putere. Recunoscîndu-se înfrînt Lynch a declarat : „Nu cred că vom forma guvernul viitor" și adăuga că este convins că probabilul său succesor, Liam Cos- grave, va adopta aceeași atitudine față de Irlanda de nord și mai ales față de problemele pe care le va ridica publicarea „Cartei albe" britanice privind viitorul provinciei nord-irlan- deze. El s-a arătat de asemenea dispus să aibă consultări cu Cosgrave pentru a-I informa despre situația existentă în țară

și despre implicațiile conflictului din Irlanda de Nord. Sarcina formării guvernului de coaliție ii va reveni liderului „Fine Gael", Liam Cosgrave, fiul lui W. T. Cosgrave, fost premier în primii ani de după declararea independenței Irlandei, a- voeat, în vîrstă de 51 de ani. El va repartiza unele portofolii laburiștilor. Programul în 13 puncte a] coaliției (trebuie menționat că „Fine Gael" este considerat un partid esențialmente conservatoi care conține și elemente mai radicale (FRANCE PRESSE) a fost formulat pe o tematică dominant internă care acorda prioritate combaterii inflației și șomajului, ceea ce a suscitat interesul celor 1 800 000 de alegători irlandezi. Liam Cosgrave recunoștea că succesul coaliției se datorează campaniei dusă in problema prețurilor și a chestiunilor economice. „Noi — spunea el — am a- cordat atenție opiniilor exprimate de populație“. Noua coaliție va continua, după toate probabilitățile. colaborarea cu Marea Britanie în problema crizei nord-irlandeze, dar în comparație cu predecesorii ei cer cu mai multă insistență reuni- ficarea insulei. Pe de altă parte, „Sinn Fein" — ramură po. litică oficială a I.R.A. — a prezentat, fără succes, cîțiva candidați, pe cind, I.R.A. provizorie, fidelă tradițiilor mișcării, a boicotat alegerile.
DOINA TOPOR

poligrafic „Casa Scinteli“.


