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Spre cota
finală

a barajului

ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID LA ÎNCEPUT DE AN

ȚELUL MAJOR:
cunoașterea aprofundată, 

insușirea temeinică a politicii 
partidului nostru

Este cunoscută atenția deosebită pe 
care o acordă partidul nostru activi
tății ideologice, propagandei de par
tid, ca factor esențial în formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste. Ro
lul propagandei de partid crește și 
mai midt în etapa pe care o străba
tem în prezent, cind sarcinile com
plexe pe care Ie implică făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii activități de con
strucție socialistă în România solicită 
o înaltă pregătire politico-ideoiogică 
și de specialitate a membrilor de 
partid, ca și a tuturor oamenilor 
muncii.

în această perspectivă, Începerea 
unui nou an în învățămîntul de par
tid, care a avut loc la orașe și este 
în curs de desfășurare la sate, se în
scrie ca un eveniment de seamă. 
Problema care se ridică în fața orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
activiștilor din domeniul propagan
dei în noul an de studiu este să rea
lizeze un invățămint de înaltă calitate 
și mai presus de toate eficient, cu alte 
cuvinte un invățămint care să aibă 
o reală forță de convingere și de in
fluențare, să contribuie Ia înțelege
rea aprofundată a politicii partidu
lui, a obiectivelor din domeniul eco
nomiei, culturii, din toate comparti
mentele construcției socialiste. Ia 
dezvoltarea conștiinței celor ce mun
cesc, la mobilizarea lor pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de partid.

Există în acest sens o valoroasă 
experiență care a fost acumulată 
de-a lungul anilor. Situarea în cen
trul învățămîntului a documentelor 
de partid — în primul rind a docu
mentelor Congreselor al IX-lea și al 
X-lea și ale plenarelor C.C. al P.C.R., 
diferențierea tot mai accentuată a 
programelor și a formelor de studiu, 
corespunzător deosebirilor de preocu
pări și de pregătire dintre sutele de 
mii de cursanți, legarea tot mai strîn- 
să a învățămîntului de realitățile ță
rii, ca și ale fiecărui loc de muncă, 
au determinat, în ultimii ani, o sen
sibilă sporire a gradului său de efi
ciență. Majoritatea cQmitetelor jude
țene, municipale, orășenești, comu
nale au îmbunătățit conducerea în- 
vățămintulul și a propagandei de 
partid.

Nu este însă mat puțin adevărat că 
în munca de propagandă, în învăță- 
mlntul ideologic au stăruit, în anul 
care ■ trecut, o seamă de deficiențe, 
care au afectat tocmai acest atribut 
esențial. Neajunsul principal l-a con
stituit persistența unor manifestări 
de formalism, care au condus la acti
vități nelegate de realitățile din în
treprinderi și instituții, nerăspunzind 
astfel pe deplin scopurilor educative 
pentru care au fost organizate. în 
multe organizații. învățămîntul nu 
și-a concentrat eforturile spre sti
mularea gîndirii proprii a oamenilor 
pentru a pătrunde semnificația prin
cipială și practică a politicii și hotă- 
rîrilor partidului, a desprinde învăță

minte necesare perfecționării pro
priei activități. La unele cursuri de 
partid, cercuri de studiu, s-a mani
festat de multe ori tendința de a re
duce învățămîntul la prezentarea 
unor aprecieri din documentele de 
partid, a unor date și fapte, fără e- 
fortul de a le releva sensul princi
pial, fundamentul teoretic, rațiunea 
necesității lor și a le raporta la rea
litatea vie, a analiza și interpreta 
procesele și fenomenele economice și 
sociale actuâle. Firește, în asemenea 
condiții, învățămîntul nu poate fi 
nici interesant, și nici eficient, el se 
transformă intr-o activitate pur for
mală.

Trebuie dar înțeles că cercurile de 
studiu, cursurile de partid se organi
zează nu ca un scop in sine, nu pen
tru a putea raporta cifre și a alcătui 
statistici despre numărul celor care 
studiază, ci pentru a sădi convin
geri, a-î deprinde pe oameni s? 
gindească de sine stătător, să ana
lizeze și să interpreteze, de pe 
pozițiile principiale, politice și filozo
fice ale partidului, realitățile în care 
trăiesc și muncesc, să tragă concluzii 
in ce privește modalitățile optime de 
a înfăptui politica partidului în sfera 
lor de activitate. După cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu în Rapor
tul prezentat la Congresul al X-lea, 
rolul învățămîntului de partid, al

muncii de propagandă este „de * sti
mula gîndirea politică vie a oamenilor, 
de a-i ajuta să-și explice desfășurarea 
evenimentelor și să adopte o poziție 
justă față de ele, să dnbindească o 
perspectivă clară pe baza concepției 
marxist-Ieniniste asupra dezvoltării 
societății contemporane, să participe 
activ la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și guvernului*. 
Tocmai pentru ca învățămîntul să-și 
îndeplinească efectiv acest rol, sînt 
chemate să-și îndrepte eforturile or
ganele și organizațiile de partid în 
noul an de invățămint.
• Potrivit hotărîrii Secretariatului 
C.C. al P.C.R. cu privire la organi
zarea învățămîntului de partid și a 
propagandei prin conferințe în anul 
1970—1971. în centrul învățămîntului 
de partid, al muncii ideologice in an
samblu, se află în continuare pro
blemele esențiale ale dezvoltării 
economice, culturale și social-politi- 
ce a societății noastre în etapa ac-, 
tuală, studiul aprofundat al hotărî- 
rilor și documentelor de partid, ai le
gilor adoptate de Marea Adunare Na
țională, al măsurilor ce se stabilesc 
pentru perfecționarea activității în 
toate compartimentele vieții sociale.

Pe primul plan al preocupărilor

(Continuare în pag. a IV-a)

NOI CAPACITĂȚI 

DE PRODUCȚIE
RM. VÎLCEA (coresponden

tul „Scînteii" M. Dobrescu). 
în viitorul plan cincinal, între
prinderea minieră Rm. Vîlcea 
își va spori producția de trei ori 
față de nivelul anului curent. în 
vederea realizării acestui obiec
tiv, în sectorul de exploatare 
Bistrița a început construcția 
unei modeme stații de conca- 
sare, care va avea. în final, o 
capacitate de 1 200 000 tone 
anual.

La Ocnița. prin punerea In

funcțiune a noului cîmp de son
de, care va fi dat in funcțiune 
la jumătatea anului viitor, ex
ploatarea sării în soluție va 
spori cu peste 1 000 000 tone. 
Prin aceste ample lucrări de in
vestiții, se va asigura materia 
primă necesară combinatului și u- 
ztnei de produse chimice din Rm. 
Vilcea, care vor cunoaște în vii
torul apropiat o importantă dez
voltare a capacităților de pro
ducție.

Excelenței Sale
Domnului JEOH GHIM SENG

Președinte a. i. al Republicii Singapore

SINGAPORE
Adînc întristat de dispariția președintelui Republicii Singapore, 

Yusof bin Ishak, vă rog să primiți din partea Consiliului de Stat, a gu
vernului Republicii Socialiste România și a mea personal sincere con
doleanțe.

Vă rog să transmiteți profunda noastră compasiune familiei îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

INDUSTRIA LEMNULBI,
Â CELUI UZII SI HÎRTIEI

PUNE CU ACUITATE PROBLEMA 
BUNEI GOSPODĂRIRI 
A MATERIEI PRIME

Ing. Ion RÎMBU
adjunct al ministrului industriei lemnului

Folosirea rațională, economicoasă 
și valorificarea superioară a resurselor 
de lemn constituie un obiectiv econo
mic primordial în ramura noastră, 
care reține zi de zi atenția colective
lor de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din combinate și unități, a specialiș
tilor din proiectare și cercetare, din 
minister. Lucru firesc, pentru că, du
pă cum s-a subliniat atit la Congresul 
al X-lea al partidului, cît și la plena
ra C.C. al P.C.R. din decembrie anui 
trecut, numai printr-uh grad superioi 
de valorificare a materialului lem 
nos pe toată filiera producției, ince- 
pînd de la doborîrea arborilor și pînă 
la prelucrarea finală a lemnului, va 
ti posibilă acoperirea necesităților d< 
produse lemnoase ale economiei na 
ționale, în condițiile păstrării și dez
voltării patrimoniului forestier al 
țării. Faptul că producția globală a 
anului 1970 este în ramura noastră 
de 2,6 ori mai mare decît în 1960. 
în condițiile exploatării unui volum 
de masă lemnoasă aproape egal cu 
cel de acum 10 ani, demonstrează 
convingător că sporul de producție a
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fost obținut în totalitate pe seama va
lorificării superioare a materiei pri
me, a diversificării și ridicării nive
lului calitativ al produselor.

în 1971 și în toți anii viitorului 
cincinal, pentru industria lemnu
lui, celulozei și hirtiei se pre
văd sarcini deosebit de mobilizatoare 
in acest domeniu. Astfel, pînă în anul 
1975 urmează să se realizeze o crește
re a producției globale cu peste 22 
la sută, iar volumul masei lemnoase 
supuse prelucrării trebuie să scadă 
față de acest an cu 8 la sută. Sporuri 
mai accentuate sînt stabilite pentru 
producția de celuloză — cu 53 la sută 
față de acest an — și de hîrtie și car
toane, cu 50 la sută. Potrivit calcule
lor făcute de specialiștii noștri, dacă 
in anul 1975 pentru obținerea produc
ției planificate de celuloză și hîptie 
s-ar folosi materiile prime în structu
ra și la nivelul normelor de consum 
prevăzute pentru acest an, rezultă că 
ar fi necesare 3,4 milioane metri cubi 
de lemn de rășinoase, adică cu aproa
pe un milion de metri cubi mai mult 
decît în anul 1970.

Evident, nu este posibil și nici ra
țional a exploata și utiliza asemenea 
cantități de material lemnos de calita
te superioară în scopul fabricării de 
celuloză și hîrtie sau a altor produse. 
Tocmai pentru a evidenția și a pune 
în valoare mai intens rezervele de 
care unitățile din ramura noastră dis
pun în acest domeniu, în ultimele 
luni conducerea ministerului a inițiat 
o serie de analize, ca și o consfă
tuire de lucru pe țară cu cadre de 
specialiști din sectorul mobilei și 
hirtiei. Discuțiile fructuoase care au 
avut loc cu acest prilej, ca și dezba
terea sarcinilor de plan pe 1971 
și pe perioada 1971—1975 în adu
nările generale ale salariaților din 
unități și combinate ne-au permis să 
stabilim programe ample de măsuri 
menite a asigura diminuarea conti
nuă a consumurilor specifice de 
lemn.

Un obiectiv de primă importanță, 
care va fi urmărit în mod insistent în 
anii următori, îl constituie micșorarea 
ponderii .lemnului de rășinoase în to
talul producției de semifabricate fi
broase pentru producerea celulozei și 
hîrtiei. Este drept, proporția lemnului 
de rășinoase a scăzut de la 83 la sută 
în I960, la 60,7 la sută în 1970, dar po
sibilitățile nu au fost epuizate. De a- 
oeea, pentru 1975 s-a prevăzut redu
cerea în continuare a ponderii acestei 
resurse de materie primă în fabrica
rea celulozei, pînă ia 52 la sută, ur- 
mînd să crească corespunzător consu
mul de lemn de foioase, plante anua
le și maculatură. Aceasta impune o a- 
naliză mai atentă a condițiilor exis
tente în fiecare întreprindere în vede
rea punerii în valoare a tuturor re-

în cronica șantieru
lui Complexului hi
drotehnic de pe Valea 
Uzului s-a înscris zi
lele trecute un nou 
succes : turnarea celui 
de-al 500 000-Iea me
tru cub de beton în 
corpul uriașului stăvi- 
lar de la poalele Ciu- 
cului. Ca atare, la pri
mele două blocuri ale 
barajului a fost atinsă 
cota finală. Pe această 
porțiune, constructorii 
au început lucrările la 
parapetul drumului de 
coronament, care va 
uni cele două extreme 
ale barajului. Echipele 
de betoniști conduse 
de Ștefan Scurtu, La- 
zăr Rîpan și Dumitru 
Pușcașu toarnă zilnic 
în corpul barajului 
cîte 700—800 mc de 
beton. Această opera
ție se face acum după 
o metodă nouă, utili
zată pentru prima dată 
în țară la lucrările de 
acest fel. Ea constă 
în turnarea betoane
lor in cofraje prefa
bricate din beton, care 
rămîn apoi 
în corpul 
obținîndu-se 
fel economii 
teriale, îndeosebi de 
cherestea, în valoare 
de circa 2 milioane lei 
la lucrarea amintită.

în timp ce sus, pe 
înălțimile amețitoare 
ale blocurilor baraju
lui, se continuă beto- 
narea, jos, în aval, 
brigada lui Remus 
Baltag lucrează la ba
zinul de liniștire a 
apei, obiectiv prevăzut 
a fi executat în cea 
de-a doua etapă a 
construcției — adică 
incepind din anul 1971 
Și aici, o noutate : 
pentru prima dată in 
țară, la realizarea di- 
sipatoarelor de ener
gie, se folosesc betoa- 
nele vacuumate. Aces
tea se realizează prin- 
tr-un sistem nou d: 
turnare, care constă in 
compactarea suplimen
tară a betoanelor, prin 
eliminarea completă a 
golurilor cu ajutoru1 
pompelor de vid, ceea 
ce face ca rezistența 
la uzură a betoanelor 
să crească de două ori

față de cele obținute 
după vechea metodă.

Comparativ cu a- 
ceeași perioadă a 
anului trecut, în zece 
luni din acest an, pro
ductivitatea muncii pe 
șantier a crescut cu 8 
la sută. Ing. Liviu Gu- 
țiu, șeful șantierului, 
ne spunea că în cursul 
acestui an. in corpul 
barajului au fost tur
nați circa 160 000 me
tri cubi de beton, cu 
3 000 mc mai mult de
cît prevedea planul.

...Se ajunsese cu 
turnarea betoanelor la 
blocul 30 de pe ver
santul sting. Pentru 
continuarea lucrărilor.

La Complexul 
hidrotehnic de 
pe Valea Uzului

înglobate 
barajului, 
în acest 
de ma-

trebuia urcată aici o 
macara de mare capa
citate. înălțimea neo
bișnuită, ca și panta 
abruptă a versantului 
făceau din aceasta o 
operație deosebit de 
dificilă. Conform teh
nologiei stabilite, ma
caraua urma să fie ur
cată la cota 500, cu 
ajutorul unul plan în
clinat. Totul trebuia 
să dureze cel puțin 3 
săptămîni. Orice zi 
era prețioasă. Ideea 
scurtării duratei de 
ridicare și instalare a 
macaralei a pornit de 
la ing. Mircea Rusu 
și maistrul Radu 
Neacșu. S-a ajuns la 
concluzia că timpul de 
ridicare a macaralei 
ar putea fi mult redus, 
dacă operația s-ar e- 
fectua cu ajutorul ce
lorlalte macarale in
stalate pe blocurile 
vecine. Lucrarea, care 
cerea nu numai înde- 
mînare, ci și curaj, a 
fost încredințată me
canicilor și electricie
nilor din echipele con
duse de Mihai Doboș 
și Marin Siia. Ei au 
reușit să execute în
treaga lucrare în nu-

mai 8 zile. Dintr-un 
calcul făcut de ing. 
Corneliu Andrei, ad
junctul șefului de șan
tier, am reținut că în 
cele două săptămîni 
cîștigate, prin aplica
rea acestei soluții ori
ginale, s-au turnat in 
plus in corpul baraju
lui peste 4 000 mc de 
beton.

Datorită locului in 
care se află, șantie
rul era lipsit de po
sibilitatea de a se a- 
proviziona cu nisip. 
Firește, la o lucrare 
de asemenea proporții 
sînt necesare cantități 
enorme de nisip. Adu
cerea lui de la mari 
distanțe presupunea 
nu numai cheltuieli 
apreciabile, ci și pier
dere de timp. Con
structorii au depășit și 
acest impas : au reali
zat pentru prima oară 
pe șantierele noastre, 
un sistem ingenios de 
mori, menite să trans
forme agregatele de 
riu in nisipul necesar 
lucrărilor pe marele 
șantier.

Șeful șantierului ne-a 
asigurat că, la iarnă, 
ritmul de betonare nu 
va scădea prea mult 
față de cel din aceste 
zile. Pe versanți au 
fost montate cazane 
speciale, care vor da 
căldura necesară tur
nării betoanelor.

La ora actuală, pe 
șantierul de la Valea 
Uzului se pregătește 
începerea acumulării 
apelor, operație pre
văzută să se efectueze 
tot în cea de-a doua 
etapă. în acest scop, 
se execută ultimele in
jecții în fundația ba
rajului, se montează 
mecanismele de acțio
nare a vanelor pentru 
golirile de fund, se 
lucrează Ia drenajul 
general al barajului. 
Există garanții că an
gajamentul luat de 
constructori — de a 
termina barajul cu un 
an mai devreme — 
va fi nu numai îndu
ri1 mit. ci și depășit.

Gh. BALTA 
corespondentul 

„Scînteii"

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am onoarea de a vă informa că Republica Guineea a fost obiectul 

unui incalificabil atac al imperialismului portughez care a debarcat 
mercenari europeni și africani in mai multe puncte ale capitalei, la 22 
noiembrie a. c., ora 2,00 dimineața. Această agresiune se caracteri
zează prin încercarea de a submina cuceririle revoluției socialiste gui- 
neeze, în cadrul revoluției socialiste mondiale.

Sîntem siguri de solidaritatea dv. militantă.
Cu înaltă considerație,

AHMED SEKU TURf

Excelenței Sale Domnului AHMED SEKU TURp
Președintele Republicii Guineea

CONAKRY
Am onoarea a vă confirma primirea mesajului dv. din 22 noiem

brie a. c.
Am aflat cu adîncă indignare despre atacul imperialismului por

tughez împotriva statului guineez, despre debarcarea de mercenari în 
diferite puncte ale capitalei Republicii Guineea, la 22 noiembrie a. c.

Sîntem convinși că poporul guineez, factor activ în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, va acționa unit, 
sub conducerea Partidului Democrat din Guineea, și va infringe for
țele invadatoare.

Vă asigur, Excelență, că poporul și guvernul român sînt solidari cu 
lupta dreaptă a poporului guineez prieten pentru libertate, indepen
dență și suveranitate națională, împotriva agresiunii imperialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România(Continuare In pag. a III-a)

„PA SA GERII A NONIMI“
erau, de fapt, de la miliție...

Așa cum este cunoscut, 
îmbunătățirea condițiilor 
de transport în comun a 
populației atît în orașe, cît 
și între localități constituie 
o problemă de larg interes 
social, pentru care statul 
nostru depune eforturi sis
tematice. Dacă ar fi să ne 
referim la o singură cifră 
— anume aceea că traseele 
deservite de autobuzele 
I.T.A. însumează, la ora 
actuală 42 847 km, legînd 
între ele localități din cele 
mai îndepărtate ale tării — 
și tot ar fi suficient pentru 
a ilustra progresele făcute 
în acest domeniu. Dotarea 
întreprinderilor cu noi 
autovehicule, inclusiv ma
șini de mare capacitate, 
prelungirea continuă a tra
seelor. potrivit nevoilor 
generate de dezvoltarea ne
întreruptă a centrelor ur
bane și rurale, lucrările de 
modernizare a rețelei de 
drumuri, se împletesc cu 
măsurile complexe de îmbu
nătățire a securității circu
lației pe drumurile publice 
la care concură numeroase 
organe de stat.

Totuși, numărul mare de 
călători care sesizează di

ferite aspecte negative ale 
circulației autobuzelor I.T.A. 
aduce din nou In actualitate 
întrebarea : cum iși înde
plinesc sarcinile și respon
sabilitățile aceste întreprin
deri, în ce măsură este asi
gurată securitatea pasageri
lor șl cum se explică repeta
tele accidente de circulație

tru echipe ale miliției cir
culației și miliției economi
ce — conduse de It. col. 
Matei Florea, lt. col. Du
mitru Butnaru, lt. col. 
Gheorghe Ene și maior Mi
hai Vasilescu — acționind 
incognito, fără a-și declina 
de la început calitatea, și 
călătorind ca simpli paȘh-

care-1 semnează conduce
rea oricărei întreprinderi 
de transport față de călător 
în momentul cînd îi elibe
rează biletul este acela de 
a fi punctuală în efectuarea 
serviciilor. Totuși...

...Autogara Craiova-Nord. 
Călătorii cursei de Almaj 
așteaptă plecarea mașinii

Cimpulung, condus de șo
ferul Marin Nedelcu, plea
că din autogară cu 20 de 
minute întîrziere ; cu o 

minute 
autobuzele 

31—Ag—921. 
31—Ag—1445

Un ,,raid-complex" privind transportul 
rutier în comun

provocate tocmai de aceste 
mijloace de transport in co
mun 7 Ce favorizează di
feritele nereguli — de la 
nerespectarea programului, 
ta manifestări de incorecti
tudine financiară 7

Toate acestea au format 
obiectul unui „control 
complex" organizat de Ins
pectoratul general al mili
ției ; timp de trei zile, pa-

geri, au efectuat sondaje cu 
privire la circulația mijloa
celor de transport public din 
județele Argeș, Dîmbovița. 
Dolj și Teleorman. Con
trolul a însumat 62 de 
trasee și 87 de auto
buze. un eșalon suficien' 
de reprezentativ pentru a 
permite observații și con
cluzii cu caracter mai ge
neral.

Cel dinții angajament pe

la ora prevăzută : 14,30. Dar 
minutele trec și nu se 
simte nici o mișcare. In 
sfîrșit. cu un sfert de oră 
intîrziere. se pornește la 
drum. In aceeași zi. cursa 
spre Cleanov a întîrziat. la 
plecarea din autogară. 17 
minute, cea spre Mlecă- 
nești — 10 minute. cea 
spre Melinești — 8 mi
nute.

„.Pitești. Autobuzul spre

întîrziere : cu 
întîrziere de 5—15 
au plecat și 
31—Ag—1238. 
31—Ag—882. 
și altele.

...Autogara
București Plecarea auto
buzului 31—B—3982. în di
recția Alexandria, era sta
bilită și comunicată, prin 
mersul autobuzelor. Ia ora 
10. S-a plecat la 10 și 10 și. 
după circa 50 m. se face... 
primul popas. . la stația 
PECO. pentru alimentare, 
întîrzierea urcă la 25 de 
minute. Oare se pleacă ? 
Nici vorbă. O mică defec
țiune tehnică, nesesizată la 
vreme, mai adaugă alte 15 
minute. Total 40 de mi
nute 1

Nu are rost să lungim și-

Rahova

Anchetâ realizata de
M. BABOIAN și
Gh. CÎRSTEA, N. ȚUICU 
corespondenții „Scînteii"

SATU MARE

PREMIERĂ INDUSTRIALĂ 
LA UZINA „UNIO“
SATU MARE (Corespon

dentul „Scînteii", Octav 
Grumeza). — La uzina „Unio“ 
a intrat în phobe tehnologi
ce noua turnătorie, cel 
mai important obiectiv din 
cadrul investițiilor uzinei 
„Unio“ pe cincinalul în curs.

înzestrată la nivelul teh
nicii actuale, cu utilaje exe
cutate aproape integral în 
țară, noua turnătorie de fon
tă va atinge în etapa finală 
— încă în cursul anului vii
tor — capacitatea de 10 000 
tone piese de fontă anual.

Cu acest-prilej, colectivul 
de muncă al uzinei a trimis 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
o telegramă în care își ex
primă mulțumirea fierbinte 
pentru politica fermă și con
secventă a partidului de in
dustrializare a țării, angajîn- 
du-se să folosească cu ma
ximum de eficiență condiții
le tehnico-materiale asigura
te, să producă piese de ca
litate superioară, în cantități 
sporite și la un preț de cost 
cît mai scăzut.

(Continuare in pag. a Il-a)
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FAPTUL
DIVERS
„Teleferic" 
periculos 

în luna iulie a.c., pe 
unei noi rețele de înaltă 
ne, au fost întinse firele 
electrificarea satului __ ,
(Bacău). Lumina electrică intî'r- 
zia însă să apară în sat. în a- 
ceste condiții, copiii — nesupra- 
vegheați de părinți, dar adesea 
sub privirile indulgente ale mul
tor maturi — au făcut din insta
lația respectivă un adevărat 
„teleferic" distractiv. Cățărîn- 
du-se pe stîlpii plantați pe tere
nurile în pantă, ei agățau cite 
o sirmă de cablu și își dădeau 
drumul pe el la vale, într-una 
din zilele trecute însă, linia e- 
lectrică a fost pusă sub tensiu
ne. Neavizat despre pericolul pe 
care-1 prezintă această joacă, 
Chiriac B. Constantin, în vîrstă 
de 15 ani, s-a urcat pe stîlp și... 
a fost electrocutat mortal. O în
cheiere tragică a unui șir de 
neglijențe. Nu se putea ști oare 
dinainte că un asemenea „tele
feric" este primejdios ?

stîlpii 
tensiu- 

1 pentru 
Petrești

Simfonia
glacială

Acum cîteva zile, în 
,,Arta“ din orașul Deva, a 
loc un concert simfonic, vrednic 
de luat in seamă pentru nota 
aparte în care s-a desfășurat. La 
început, cînd au intrat să-și o- 
cupe locurile — spectatorii (în 
sală) și artiștii Filarmonicii din 
Arad (pe scenă) au crezut, la- 
unison, că au greșit adresa. Și 
unii și alții se întrebau dacă 
n-au nimerit cumva într-o ghe
țărie. După ce au fost atacate 
primele acorduri din simfonia 
„Ursul" de J. Haydn, și-au dat 
seama însă că organizatorii au 
vrut să asigure spectacolului un 
cadru adecvat, cu gîndul 
babil la... ursul polar. Dacă 
fi uitat să aducă în sală și : 
iceberguri, reușita acestor 
danii ar fi fost deplină. De 
n-au fost necesare prea 
eforturi, întrucît instalația 
încălzire nu funcționează, 
lucrările de reparare a ei sînt 
în mod inadmisibil tărăgănate. 
Așa stînd lucrurile, 
vedem cine sparge 
nu se uite însă că 
de un cîntec care 
zească" puțin și pe

sala 
avut

pro- 
n-ar 
niște 
stră- 
fapt, 
mari 

de 
iar

așteptăm să 
gheața. Să 
e nevoie și 
„să-i încăl- 
cei vinovați.

Cine poate 
da relații?9

Avem în față trei scrisori re- 
levînd două situații de aceeași 
natură. Una, în care minorii 
loan Hulpoi din 6atul Bistrița, 
comuna Viișoara — îmbrăcat în 
uniformă școlară — și Viorel To- 
megea din comuna Cordun 
(Neamț) — îmbrăcat în trening 
și pardesiu bleu-marin, căciulă 
cu urechi șl șoșoni țn picioare — 
ambii în vîrstă de 13 ani, au 
plecat de acasă și sînt căutați de 
părinți. A doua, în care un alt 
copil de aproximativ aceeași 
vîrstă, Cornel Macu — plecat și 
el de acasă (mama lui se pre
supune că ar lucra la un canton 
C.F.R.) și aflat în prezent la In
spectoratul județean de miliție 
Satu-Mare — își caută pă
rinții. Orioe relații In legătură 
cu toate aceste cazuri pot fi de 
un real folos fie părinților, fie 
organelor de miliție în străduin
țele lor de a-i readuce 
trei copii la domiciliu.

Pe cei

Paști, 
murgule, 
gazon ?

Lunca Bîrzavel este... 
numai cu numele. Pentru < 
a fost înălțat unul dintre 
mai mari și mai frumoase car
tiere din Reșița. Iată însă că 
unii din locatarii săi, prin des
tinația pe care o dau terenurilor 
rezervate spațiilor verzi din ju
rul blocurilor, nu fac altceva 
decît să coboare vechea luncă a 
rîului cu același nume sub con
diția ei de odinioară. La fiecare 
pas prin cartier, vezi legate de 
arbori, ba fel de fel de orătă
nii, ba fel de fel de animale — 
de la rîmători și pînă la .. caba
line I Din cite se pare însă, e- 
dilli, care au amenajat (cu cîtă 
cheltuială !) spațiile amintite, nu 
sînt prea contrariați de această 
ambianță. Le-o fi plăcînd și lor 
să vadă și să audă murgul cum 
nechează printre blocuri.

luncă 
că aici 

• cele

Fagul 
cu apă vie

Pe Valea Arieșului, în apro
piere de localitatea Muncel 
(comuna Baia de Arieș), există 
un fag cunoscut în toată Ț - 
Moților. Localnicii îi spun „Fa
gul împăratului". Denumirea are 
izvor de legendă. Dar ceea 
ce îi duoe vestea este faptul că 
aoestui fag, adevărată podoabă 
a naturii, nu-i cad niciodată 
frunzele. E drept, toamna își 
schimbă și ele culoarea, deve
nind aproape ruginii, dar primă
vara înverzesc din nou. Se pre
supune că la rădăcina lui s-ar 
afla un minuscul izvor termal, 
care, în sezonul rece, reprezintă 
pentru el o adevărată apă vie. 
Motiv pentru care figurează și 
în harta turistică a județului. 
Dacă treceți acum pe Valea 
Arieșului...

Rubricâ redactata de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteîi"

Cine trebuie să „protejeze" 

calitatea echipamentului 

de protecție?
în ansamblul măsurilor și mijloa

celor de prevenire a accidentelor de 
muncă și îmbolnăvirilor profesionale, 
un loc important îi ocupă dispoziti
vele individuale de protecție. în 
condițiile progresului tehnic, ale ex
tinderii automatizării, sfera de utili
zare a acestor mijloace individuale se 
va restrînge treptat. Deocamdată, 
însă, cheltuielile destinate acestui scop 
continuă să dețină o pondere impor
tantă (de peste 40 la sută) în totalul 
cheltuielilor pentru protecția muncii: 
700 milioane lei în ultimul an.

Potrivit legislației în vigoare, e- 
chipamentul de protecție se acordă 
gratuit, întreprinderile avind obliga
ția să asigure necesarul după spe
cificul operațiunilor și condițiilor de 
muncă. în același timp, conducători
lor locurilor de muncă le revine sar
cina de a impune utilizarea cores
punzătoare a acestuia. In țara noas
tră, producția echipamentului de pro
tecție s-a dezvoltat continuu, conco
mitent cu lărgirea sortimentelor, asi- 
gurîndu-se în general materialele mai 
solicitate și necesare. Nomenclatorul 
acestor produse cuprinde peste 160 
de articole fabricate în țară. Ast
fel, în ultimii ani au fost asi
milate în producție ; încălțămin
te de protecție cu bombeu me
talic, mănuși pentru trefilatori, cos
tum cu întărituri pentru mineri, țe
sături tip poliester cu bumbac, cau
ciuc tehnoplast pentru șorțuri de pro
tecție cu rezistentă superioară la 
grăsimi, cisme din cauciuc pentru in
dustria laptelui și altele.

Cu toate progresele obținute, în mo
mentul de față cerințele benefi
ciarilor în domeniul materialelor de 
protecție nu sînt încă integral satisfă
cute, atît cantitativ, dar mai ales în 
ceea ce privește calitatea și varietatea 
sortimentelor livrate. In mod deose
bit, nu se asigură cantitățile solici
tate și necesare la unele articole din 
cauciuc și piele, cum sînt : mănuși 
electroizolante pentru joasă tensi
une. mănuși industriale, mănuși re
zistente la produse petroliere, cizme 
pentru apă și noroi, cizme electroizo
lante pentru joasă tensiune, degetare 
de cauciuc — de către Centrala in
dustrială cauciuc ; ochelari cu apă
rători laterale — de către Com
binatul de sticlă București ; șube 
lungi — de către Combinatul de piele 
și încălțăminte din Oradea.

în același timp, unele sortimente 
se produc într-un număr foarte re
dus de mărimi, neținîndu-se seama 
de datele antropometrice, ceea ce 
creează dificultăți la purtare și pro
voacă o deteriorare mai rapidă a 
acestora. De exemplu, mănușile elec
troizolante pentru joasă tensiune se 
produc numai în 2 dimensiuni, căș
tile din textolit în 3 dimensiuni. 
Situația se datorește. în bună mă
sură, dispersării producției de echi
pament intre numeroase întreprinderi 
aparținînd Ministerului Industriei U- 
șoare. Ministerului Industriei Chi
mice, cooperației meșteșugărești și 
industriei locale. Dar există și un 
alt factor, o mentalitate îngust-ne- 
gustorească : faptul că la fiecare uni
tate în parte, aceste produse au o 
pondere relativ mică în valoarea to
tală a producției nu stimulează „in
teresul" întreprinderilor respective 
pentru realizarea echipamentului de 
protecție.

La unele articole, cantitățile solici
tate ar putea fi considerate ca prea 
mari. Cererea ar putea fi simțitor 
redusă, dacă echipamentele respecti
ve ar corespunde din punct de ve
dere calitativ cu prototipurile omo
logate. La unele sortimente, de
ficiențele de fabricație, sau cele 
datorate calității necorespunzătoa
re a materialului, duc la o uzu
ră prematură, în condiții de utilizare 
normală, sau la deteriorare înainte 
de expirarea termenului de folosință. 
Exemple sînt multe — mănușile 
pentru sudori confecționate de 
către întreprinderea „Flacăra Ro
șie" București și palmarele rea
lizate de Cooperativa de con
sum Cernica Se uzează repede t

Ing. Marian ANGELESCU
adjunct al ministrului muncii, 
șeful Inspecției de stat pentru 

protecția muncii

echipamentul electroizolant (cizme, 
mănuși și galoși) prezintă uneori de
ficiențe, prin apariția de crăpături ; 
cizmelor din cauciuc li se dezlipesc 
părțile componente etc. Calitatea ne
corespunzătoare a unor sortimente 
influențează deseori însuși nivelul de 
protecție și contribuie la depășirea 
fondurilor prevăzute în acest scop. Se 
impune o serioasă îmbunătățire a 
controlului de calitate și a controlu
lui la recepție. In acest sens, ar tre
bui să se revizuiască unele standarde 
și norme interne referitoare la fabri
carea echipamentului, ridicîndu-se ni
velul de exigență la stabilirea crite
riilor de calitate.

Din păcate, preocuparea pentru îm
bunătățirea calitativă și diversifica
rea echipamentului de protecție este 
încă redusă. în cadrul institutelor de 
cercetare departamentale acestei pro
bleme îi sînt dedicate prea puține 
teme, iar termenele în care se asi
milează noile sortimente sau perfec
ționările tehnologice sînt adeseori 
foarte lungi. Astfel, pentru îm
brăcămintea de protecție din țesă
tură de fire de polipropilenă sta
bilă la acizi, cercetarea a fost fi
nalizată din anul 1968, iar asimilarea 
în fabricație curentă de către Minis
terul Industriei Ușoare urma să aibă 
loc încă din anul 1969. Or, țesătura 
respectivă nu se produce nici în 
prezent. Ministerul Industriei Chi
mice n-a introdus încă în fabricație 
noul tip de cască de protecție pen
tru muncitorii forestieri, deși cerce
tările au fost finalizate încă din anul 
1968. Apare, adeseori, o situație para
doxală : ministere care ar trebui să 
vegheze la îmbunătățirea echipamen
tului de protecție neglijează această 
problemă — ceea ce duce la conse
cințe negative ce se repercutează, de 
fapt, asupra lor înșiși, cu rezultate 
dăunătoare în domeniile de care 
răspund.

Durata de utilizare și eficacitatea 
echipamentului depind, în mod ho- 
tărîtor, și de asigurarea măsurilor de 
întreținere a acestuia în unitățile be
neficiare. Numeroase întreprinderi, 
chiar dintre cele importante, nu asi
gură condițiile necesare pentru păs
trarea. curățirea și repararea echi
pamentului : ca urmare, unii angajat’ 
sînt nevoiti să-1 transporte acasă 
murdar, sau chiar îmbibat cu sub
stanțe nocive, ceea ce a provocat u- 
nele accidente. La Uzina de vagoane 
Arad. întreprinderea de reparații

auto-Tecuci ș.a. s-au semnalat acci
dente datorită faptului că muncitorii 
și-au spălat echipamentul cu ben
zină sau cu alti solvenți. Echipamen
tul de protecție este proprietatea în
treprinderii, care îl dă spre folosință 
muncitorilor și numai în timpul lu
crului ; de aceea, nu poate fi admisă 
luarea lui acasă, dar nici dezintere
sul întreprinderii pentru buna lui 
conservare. Pentru numeroasele în
treprinderi mai mici ar fi nece
sar să se profileze, în cadrul 
cooperației sau industriei locale, 
cîte 1—2 unități specializate pe ju
deț, care să asigure curățirea, deno- 
civizarea și repararea echipamentu
lui de protecție. Pentru îmbunătăți
rea situației. Inspecția de stat pen
tru protecția muncii a luat măsuri 
de intensificare a controlului asupra 
modului de utilizare și de întreținere 
a echipamentului de protecție.

Pe baza studiilor efectuate și cu 
consultarea tuturor ministerelor in
teresate, a fost elaborat „Normativul 
republican pentru acordarea și utili
zarea echipamentului de protecție și 
de lucru". Se asigură astfel o unifi
care, pe întreaga economie, a acor
dării echipamentului pentru meserii 
și locuri de muncă similare, precum 
și a duratei de folosire. Noul norma
tiv se aplică experimental timp de 
un an, începînd cu 1 ianuarie 1971, 
urmînd să fie definitivat pe baza 
confruntării cu realitățile din pro
ducție.

Deși mai rar ca pînă acum, conti
nuă totuși să se producă accidente, 
datorită nefolosirii echipamentului 
de protecție existent. De aceea, este 
necesar ca în instruirea muncitorilor 
să se pună accentul pe răspunderea 
și interesul personal al acestora in u- 
tilizarea mijloacelor puse la dispozi
ție, să se întărească controlul folosirii 
echipamentului la toate locurile de 
muncă, în conformitate cu prevede
rile noului normativ și să fie combă
tute imediat și cu toată fermitatea 
orice manifestări de indisciplină în 
acest domeniu.

Ținînd seama de importanța pro
blemei echipamentului, ca mijloc de 
prevenire a accidentelor de muncă și 
îmbolnăvirilor profesionale, de con
secințele pe plan uman, social și e- 
conomic ale acestora, se impune ca 
lichidarea deficiențelor existente 
să fie urmărită de organele Ins
pecției de stat pentru protecția 
muncii, cu mai multă perseverentă 
și fermitate. De asemenea, apreciem 
că pentru asigurarea unei eficiente 
optime a sumelor cheltuite pentru e- 
chipamentul de protecție, este nece
sar ca organele centrale, care tute
lează unitățile producătoare de echi
pament. să ia măsuri de ridicare a 
acestei producții la nivelul cerințelor 
actuale.

La C. I. L Pipera

Produse 
diversificate, 
de calitate

Chiar șl numai simpla e- 
numerare a unităților care 
aparțin de Combinatul de 
industrializare a lemnului Pi- 
pera-București (Uzinele Pi
pera, Fabrica de mobilâ- 
Militarl, Fabrica de casete 
radio și televizoare. Fabrica 
de butoaie și ambalaje din 
lemn, Fabrica de chibrituri 
și Fabrica de tapițerie din 
Mizil), relevă marea diver
sificare a producției, ținln- 
du-se seama atît de cerin
țele și preferințele beneficia
rilor interni, cît și de ten
dințele ce se manifestă pe 
plan mondial în domeniul 
industriei lemnului.

Dar diversificarea pro
ducției la C.I.L. Pipera 
se efectuează în strînsă le
gătură cu preocuparea pen
tru creșterea continuă a ca
lității sortimentelor de mobi
lă (peste 35 de tipuri de gar
nituri realizate pînă în pre
zent, printre care garnitura 
„Perinița*. foarte solicitată 
la export), a noilor plăci de 
fibre lemnoase și plăci aglo
merate din lemn melamina- 
te, hîrtie stratificată decora
tivă, saltele tip „RELAXA’, 
uși, ferestre, comode, garni
turi de bucătărie etc. în a- 
cest scop, specialiștii com
binatului bucureștean au 
obținut rezultate meritorii în 
privința reducerii greutății 
diferitelor produse sau în
locuirii lor cu altele reali
zate în stil modern, mai su
ple, durabile, estetice. La 
noile modele de mobilă pen
tru anul 1971 se preconizea
ză înlocuirea lemnului ma
siv cu piese din plăci aglo
merate, mase plastice și me
tal, care duc la o întreținere 
mai ușoară, la o rezistență 
sporită și o plasticitate co- 
loristică superioară.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(Urmare din pag. 1)

rul exemplelor de acest 
fel. Ele apar zilnic, bilan
țul controlului fiind con
cludent : din cele 87 de 
autovehicule controlate, 66 
au plecat de la capetele de 
linii cu întirzicri de 5—20 
minute (în județul Argeș au 
întîrziat 22 din 27. iar în 
Dolj — 34 din 40). Aceasta 
dovedește, pe de o parte, 
o lipsă totală de respect 
față de călători, iar pe de 
altă parte un control aproa
pe inexistent asupra fe
lului în care se îndeplinește 
angajamentul de punctua
litate luat față de aceștia. 
In toate cazurile relatate, 
nici unul din membrii e- 
chipajelor de bord ale ma
șinilor n-a fost întrebat 
de superiori ce se întîmplă, 
nimeni — în afară de călă
tori — nu s-a sesizat. Si
tuația este cu atît mai in
tolerabilă cu cit, cercetînd 
cauzele întîrzierilor. se do
vedește că ele nu se da- 
toresc, în cele mai multe 
cazuri, unor întîrzieri în 
pregătirea tehnică a auto
vehiculelor — care. nici 
ele, nu ar putea constitui 
o justificare — ci indolen
ței și neglijentei persona
lului : foile de parcurs 
sînt completate în ultima 
clipă, se mai face o „șuetă", 
se mai ia o gustărică... 
Unde se află conducerea 
autobazei, a autogării. unde 
se află impiegații de miș
care. acei „tehnicieni cu si
guranța circulației", anume 
angajați în respectivele 
unităti ?

Cum se desfășoară mai 
departe cursele ? De cele 
mai multe ori. într-o hăr
mălaie de nedescris. în 
vociferările călătorilor, ai 
căror nervi sînt puși la 
grele încercări. în înghe
suială (provocată uneori 
artificial, de prezenta unor 
bagaje mari și grele în ma
șini, pentru că lipsesc pre

latele și pentru că persona
lul I.T.A. nici nu șe prea 
înghesuie să urce și să a- 
sigure transportul bagaje
lor pe acoperișul mașinilor 
în condiții corespunzătoare) 
— deci într-o stare de lu
cruri certată, din plin, cu 
normele elementare ale ci
vilizației.

...Ne aflăm în atît de în- 
tirziatul autobuz plecat 
din autogara Rahova. La 
ieșirea din comuna Mihăi- 
lești, staționare neprevă
zută în dreptul fabricii 
„Borangicul". Șoferul are 
„ceva treabă" : la un pa
chet din mașină. coboară 
și-l înmînează portarului 
fabricii. Un comision per
sonal. Fată de călători — 
nici măcar un cuvînt de 
scuză. Pînă la Alexandria 
a mai oprit de două ori în
tre stații, în locuri neprevă
zute, ca să coboare cîțiva 
cunoscuți. Alte și alte acte 
de indisciplină, alte motive 
de întîrziere... Te întrebi : e 
un autobuz public sau ma
șina personală a șoferului 
„atent" cu prietenii lui ?

Echipele de control ale 
miliției au înregistrat pe
ricolele șl consecințele gra
ve ale acestor practici : 
încercînd să recupereze 
timpul pierdut prin amin
titele abateri de la disci
plină. șoferii s-au dedat la 
o goană iresponsabilă, cu 
dese încălcări ale regu
lilor de circulație. Cea 
mai frecventă abatere — 
comisă de majoritatea șo
ferilor cu care au călătorit 
echipele ori cu care s-au 
întîlnit — o constituie tre
cerea prin localități cu vi
teze excesive. Neștiind că 
au ca pasageri lucrători ai 
serviciilor de circulație ale 
miliției, respectivii șoferi 
și-au văzut „de treabă" 
cum știu ei : încâlcind 
limitările de viteză, depă
șind neregulamentar, ne- 
reducînd viteza în locurile 
periculoase. neacordînd 
pietonilor prioritatea de

trecere — într-un cuvint 
punînd în pericol sigu
ranța traficului rutier. Unii 
— printre care Ilie Gheor
ghe, de pe autobuzul 31— 
Dj—648 — erau atît de 
grăbiți, îneît abia mai o- 
preau in stații, silindu-1 pe 
călători — bineînțeles pe 
cei care pot sau riscă o 
asemenea urcare — să sară 
in mașină din mers. Pe 
unii șoferi, goana pen
tru recuperarea timpului 
pierdut de ei înșiși, preo
cuparea de a lichida cit 
mai repede cu traseul

țiunilor tehnice ale autobu
zelor, trebuie arătat că aces
tea s-au dublat aproape in 
comparație cu perioada co
respunzătoare a anului tre
cut.

Alți șoferi schimbă, pur 
și simplu, traseele din 
oraș, înființează stații „ad 
hoc", oprind chiar, cum a 
procedat șoferul Valeriu 
Ruiu (autobuzul 31—Dj— 
1348) atît pe drumul din
spre Craiova spre Brabova, 
cît și înapoi, în curbe fără 
vizibilitate, la intersecții 
etc. Echipele de control au

pasagerii posedă ori nu le
gitimații de călătorie. Mo
dul de lucru instau
rat pe unele autobuze per
mite ca frauda să se pro
ducă uneori cu știrea șo
ferilor sau a taxatorilor, 
care-și însușesc, în schimb, 
„partea" lor. Avem în ve
dere cazurile frecvente cînd 
șoferii-taxatori pleacă din 
stații fără foi de parcurs, 
iar pe diagramă nu se con
semnează numărul total 
al călătorilor de la capul 
de linie. Acest procedeu 
dă posibilitate șoferilor să

r

ț ț
I*

*

***

(

ii

j

j ț

*

• RECLAMATII
• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI
La plimbare,

după puieți
Conducerea „Agrosem" din Plo

iești a adoptat „ingenioasa" măsură 
de a duce toți puieții de pomi fruc
tiferi produși în pepiniera Bănești 
(situată lingă Cîmpina) la Măgu
rele, unde vor fi vînduți. In felul 
acesta, toți cei care doresc 6ă 
planteze cîțiva pomi și locuiesc 
destul de aproape de Bănești — 
Cîmpina. Breaza, Comarnic, Brefou, 
Telega etc. — sînt nevolți să se 
ducă după acești pomi tocmai la 
Măgurele, pe linia Ploiești—Văleni. 
Am mers la pepinieră pentru 
cîțiva pruni, de două ori (joi 12 și 
sîmbătă 14 noiembrie a.c.), dar am 
fost refuzat.

Mă gîndesc, totuși, că nu-i prea 
tîrziu nici acum pentru a se reveni 
asupra acestei măsuri, în sensul de 
a se vinde pomi, direct din pepi
nieră, celor de prin împrejurimi.

Prof. N. POPESCU
Str. Badea Cîrfan nr. 1 
Cîmpina

Nu putem trece

apele-n zbor
Locuitorii comunei Vîlcelele, 

județul Ialomița, care vor să mear
gă în comuna Dragoș Vodă, unde 
se află centrul cooperativei de con
sum, moara, brutăria etc., trebuie 
să traverseze canalul principal de 
irigații. Dar podul cel mai apropiat 
este la circa 7 km distanță. Pe de 
altă parte, cooperativele agricole 
de producție din comunele Mihai 
Viteazu, Vlad Țepeș, A. Odobescu, 
N. Bălcescu și Vîlcelele trebuie să 
ocolească între 5—15 km pentru a 
preda produsele contractate cu sta
tul la baza de recepție Dragoș 
Vodă. Acest fapt ne îngreunează 
mult munca; C.A.P.-urile abia pu
țind face 2 transporturi pe zi.

Pentnu înlăturarea acestui nea
juns, propunem Trustului con
strucții îmbunătățiri funciare să 
facă un pod de traversare, peste 
canalul principal, în dreptul barie
rei C.F.R. Dragos Vodă, înlesnind 
astfel o mai bună legătură între u- 
nitățile economice de pe raza cî- 
torva comune.
Gheorghe STROE
comuna Vîlcelele, județul Ialomița

încă un exemplu

pentru „raid (t

a.c..începînd de la 15 iulie 
cetățenilor din satele Braniștea, 
comuna Nicorești, Vizurești și Te- 
cucel. comuna Buciumeni, li s-a pus 
la dispoziție o cursă de autobuze pe 
ruta Tecuci — Tecucel și retur 
De vreo 2 luni, însă, aceste 
autobuze nu circulă după grafic, ci 
după toanele conducerii I.T.A. 
Tecuci sau ale șoferilor. Cînd te 
prezinți la casa de bilete a auto- 
gării Tecuci pentru a cere bilet ți 
se răspunde :

— Așteptați să vedem dacă vine 
cursa de la Galați 1

— Și dacă nu vine, noi ce faoem ?, 
am întrebat.

— Descurcați-vă cum puteți !
Fapt este că autobuzul de pe a- 

ceastă rută o dată merge și de 2—3 
ori nu. La aceasta se adaugă lipsa 
de bunăcuviință a șoferilor Grosu

Vasile și Moraru Măricel cu care 
trebuie să te porți cu mănuși, pen
tru a te lua în mașină. Intr-una 
din seri, după cîteva ceasuri de 
așteptare, mai mulți călători s-au 
adresat biroului de mișcare. La 
cîteva minute a venit un autobuz 
și i-a transportat spre Tecucel. Ne 
punem întrebarea : această cursă 
circulă după protestele abonațllor, 
sau după un orar și un itinerar 
bine ........*stabilit ?

Neculai T. DANCIU 
comuna Buciumeni, 
județul Galați, deputat 
comunal

N. R. Inserăm scrisoarea, ca încă 
un material exemplificatlv la rai
dul de control al organelor miliției, 
care se publică în numărul de față.

Urgent

ca melcul
30.Cu chitanța nr. 002518 din 

X. a.c. am expediat din comuna 
Brezoi, jud. Vîlcea, în comuna N. 
Bălcescu, satul Stoiceni, din ace
lași județ, un mandat telegrafic de 
900 de lei pe numele Marinescu 
Marin, iar cu chitanța nr. 127 538, 
in aceeași zi și în aceeași locali
tate, am trimis o telegramă pe nu
mele Alexandrina Uță. Fiind vor
ba de o distanță de numai 70 km, 
am socotit că trimiterile vor a- 
junge a doua zi. Lucrurile însă s-au 
petrecut cu totul altfel : telegrama 
n-a ajuns nici în ziua de azi, iar 
banii au fost primiți de către des
tinatar 
ce mai

cu mare întîrziere. Pentru 
plătim taxe de urgență 1

Lucia DUMITRESCU
I.C.H. Uzina Ciuncet, 
județul Vîlcea

„Ai făcut

reclamație

la ziar?“
Locatarul Gh. Aldea din str. 

Cozla nr. 3, sectorul 4, ne-a sesizat 
că apartamentele de la nivelul 10 
nu au apă caldă și căldură. între
prinderea de distribuție a gazelor 
din București ne-a răspuns la 
sfirșitul lunii octombrie că „în 
urma unei intervenții făcute de 
I.D.G.B. la I.C.A.B., care ex
ploatează rețelele de apă rece, 
în ziua de 19.X.1970 s-a înlocuit con
torul defect și situația apei calde 
s-a remediat :

— lipsa de căldură sesizată s-a 
rezolvat în ziua de 17. X. 1970". 
Semnează directorul tehnic, ing. 
Emil Georgescu, și șef serviciu ter- 
moficare, ing. Valeriu Sticlea.

Zilele acestea locatarul Gh. Al
dea ne-a trimis o nouă scrisoare. 
..Apa caldă vine numai cînd vrea ea. 
subliniază semnatarul, maximum 2 
ore pe zi, iar în zilele de sîmbătă 
și duminică nu vine deloc. In ce 
privește căldura, putem spune că 
abia se dezmorțește un pic calori
ferul. Mai mult, tov. ing. Marica. 
de la centrala de termoficare, mi-a 
spus că mă cunoaște și. cu toate 
că am făcut reclamație la ziar, nu 
voi avea apă caldă și căldură în 
apartament".

Supunem atenției 
rale de gospodărie 
municipiului cazul 
a lua, cu fermitate, 
respunzătoare.

Direcției gene- 
comunală a 

înfățișat spre 
măsurile co-
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tru aceeași culpă, a primit 
din nou gestiune prin în
călcarea prevederilor legale) 
de pe autobuzul 31-DB-287 
și Aurică Corbu, de pe ruta 
Tîrgoviște — Cîndești Deal, 
s-au dresat acte de trimi
tere în judecată. La rîndul 
lor, și cei care au călăto
rit fără bilete sau, prin 
lipsa unei atitudini de 
responsabilitate civică. în
curajează practicile ne
cinstite. vor suferi rigorile 
legii, ale nerespectării 
normelor eticii socialiste.

In condițiile descoperirii

„PASAGERII ANONIMI"
îi duc la adevărate acte 
de inconștiență. De pildă, 
la trecerea de nivel C.F.R. 
din Drăgănești, deși ba
riera era lăsată, același 
șofer al amintitului auto
buz, care a plecat cu 40 de 
minute întirziere din auto
gara Rahova spre Alexan
dria a semnalizat cu atîta 
insistență cantonierului res
pectiv, îneît acesta, la fel 
de inconștient, a ridicat 
bariera și a permis trece- 
<-ea mașinii. Ne amintim 
bine ce consecințe tragice 
au mai avut cazuri simi
lare. în asemenea condiții, 
să mai mire numărul ridieat 
de accidente provocate de 
autobuzele I.T.A. — răstur
nări. tamponări, loviri de 
pietoni etc ? Căci trebuie 
știut : din 339 accidente de 
autobuze care au avut loc 
în primele 10 luni ale anu
lui, 110 au fost localizate Ia 
I.T.A. Acestea s-au soldat 
cu 57 de morți, 93 de răniți 
grav și importante pagube 
materiale. Iar în ce privește 
accidentele datorate defec-

aplicat unui număr de 14 
șoferi amenzi contravențio
nale și au dat avertismente 
altora că, la repetarea unor 
abateri, vor pierde permisul 
de conducere.

Am vrea, de asemenea, să 
arătăm că abaterile repe
tate ale șoferilor fac să se 
iște discuții între aceștia 
și călători — pe drept cu
vînt speriați sau alarmați 
de experiențele la care 
sînt supuși ; au loc schim
buri aprinse. îndelungate, 
de cuvinte, ceea ce dimi
nuează considerabil atenția 
în conducerea autovehicu
lului și creează teren pro
pice accidentelor.

O a doua categorie de 
abateri s-a desprins, în 
timpul controlului. în ceea 
ce privește neregulile de 
ordin financiar in trans
porturile de călători. S-a 
constatat că șoferii care 
îndeplinesc și funcția de 
încasator nu controlează, 
în toate cazurile, la ple
carea din autogări, dacă

supraîncarce mașinile. în- 
sușindu-și contravaloarea 
unui însemnat număr de 
bilete. Un singur exemplu : 
șoferul taxator Petre Ște- 
fănescu de pe autobuzul 
31—Dj—4837 a plecat din 
autogara Craiova spre Săr
bătoarea, la orele 6,30, 
fără foaie de parcurs. In 
diagramă erau trecuti doar 
14 călători, dar în mașină 
s-au urcat, chiar de la ca
păt. 31 și. ulterior, pe par
curs. alti 11. La stația ter
minus — control. Se con
stată că primise bani fără 
să elibereze bilete. Surprins 
asupra faptului. șoferul 
apelează la ofițerul de mi
liție să „mușamalizeze" lu
crurile, căci altfel „îi neno
rocește". Ciudat mod de a 
gîndi : îți însușești cu pre
meditare sume ce nu-ți 
aparțin, atentezi la avutul 
obștesc, iar cînd ti se aplică 
legea, alții — și nu tu în
suți — te nenorocesc 1 în 
acest caz, ca și în cazurile 
șoferilor Nicolae Nuțu (care, 
condamnat în 1969 tot pen-

unui număr atît de mare 
de abateri — în numai 
trei zile și doar pe citeva 
trasee din patru județe — 
întrebarea care se Impune 
este : unde sînt organele 
de control ale întreprinde
rilor de transport, unde 
sînt inspectorii care pri
mesc leafă de la stat a- 
nume pentru a asigura 
securitatea și legalitatea 
transporturilor de călători ? 
In toate zilele controlului, 
pe nici unul din traseele 
cercetate în județul Dolj 
nu a fost întîlnit vreun 
organ de control din par
tea I.T.A. Craiova, deși în
treprinderea dispune de 
peste 30 de controlori. In 
general, potrivit normelor 
Ministerului Transporturi
lor, există cîte un contro
lor de trafic la 100 de auto
buze. Nu vrem să ne pro
nunțăm cu privire la a- 
cest raport, dar este sigur 
că. înainte de a pune în 
discuție justețea lui. trebuie 
analizat cu toată seriozita
te» cum își face datoria

actualul corp de controlori, 
în ce se măsoară eficiența 
practică a activității sale. 

„Buna organizare și des
fășurare a transporturilor 
de călători — ne-a spus, în 
cadrul unei recente discu
ții. tov. colonel Victor 
Beda, șeful Direcției circu
lației din Inspectoratul 
general al miliției — tre
buie să fie rezultanta ac
țiunii unor factori conver- 
genți. Am în vedere, în 
primul rînd, întreprinderi
le de transporturi auto și 
forul lor tutelar — Mi
nisterul Transporturilor. In 
acest sens, nu se pot nega, 
desigur, unele măsuri luate 
în ultima vreme, de pildă 
tratarea cu toată seriozita
tea a consemnărilor organe
lor de miliție pe tichete sau 
foi de parcurs, intensifica
rea examenelor șoferilor de 
autobuze privind cunoaște
rea regulilor de circulație, 
controlul zilnic al stării lor 
fizice și psihice, redueîn- 
du-se astfel substanțial nu
mărul cazurilor de condu
cere sub influenta alcoolu
lui. Cu toate acestea, se 
mai încredințează mașina 
unor șoferi insuficient pre
gătiți sau suprasolicitați (în 
cadrul controlului au fost 
găsiți unii care depășiseră 
cu 6—7 ore timpul de lucru 
reglementar), fără un in
structaj minim privind obli
gațiile de gestionari de bi
lete. atîta timp cît ei înde
plinesc și această funcție, 
cadrele de conducere ale 
autobazelor și autogări - 
lor. ca și controlorii de 
trafic nu-și fac, întotdeauna, 
datoria. Abateri foarte gra
ve sînt tratate cu duhul 
blindetii. Cel mai dăună
tor mi se pare însă faptul 
că o seamă de măsuri bune, 
stabilite de Ministerul 
Transporturilor, nu se a- 
plică cu fermitate și con
secventă. îngăduindu-se 
perpetuarea neajunsurilor. 
La rîndul nostru, îndru
măm organele de miliție

spre o mai mare fermi
tate în combaterea în
călcărilor legii, continuind, 
totodată, să inițiem controa
le și să sprijinim alte or
gane în desfășurarea unor 
acțiuni menite să îmbună
tățească transportul de că
lători".

Reluînd ideea „factori
lor convergenți", trebuie să 
ne referim și Ia organele 
consiliilor populare și ale 
altor instituții de stat, care 
nu-și îndeplinesc în mod 
corespunzător obligațiile ce 
le revin în acest domeniu. 
In mai toate județele In 
care s-a întreprins contro
lul. deși s-au efectuat nu
meroase lucrări de moder
nizare a traseelor, multe 
din acestea sînt încă inac
cesibile unei circulații 
corecte. Pe porțiuni a- 
flate în lucru — de 
pildă, pe drumurile ju
dețene Craiova — Brabova 
— Vînju-Mare : Cighera — 
Calafat — Poiana Mare — 
Bistreț etc. — nu sînt plan
tate indicatoare de averti
zare. iar secțiile de drumuri 
și poduri din subordinea 
consiliilor populare jude
țene nu amenajează va
riante care să asigure 
desfășurarea transportului 
în comun ; sînt neajun
suri care constituie o per
manentă sursă de acciden
te. La acestea se adau
gă nerezolvarea unei ce
rințe minimale, dar de 
stringentă necesitate, cum 
este aceea a sporirii 
„punctelor de refugiu" de 
pe șosele, unde autobuzele 
să poată staționa fără a 
bloca circulația pe partea 
carosabilă si a periclita 
viata călătorilor.

Eforturile materiale fă
cute de stat pentru moder
nizarea transportului de 
călători cu mașinile, efor
turi vizibile și apreciate, nu 
pot să fie umbrite de nea
junsuri datorate proastei 
organizări, indolenței și lip
sei de răspundere 1
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Indemînare și precizie (instantaneu la Uzina de me
canică fină din Capitală)

c

Foto : M. Cioc

Planul de beneficii al Ministerului 
Construcțiilor Industriale nu a fost 
îndeplinit, în perioada ianuarie— 
septembrie a.c.. decît în proporție de 
77,6 la sută, înregistrîndu-se o res
tanță de peste 50 milioane de lei. La 
acest rezultat nefavorabil s-a ajuns 
datorită faptului că patru din între
prinderile acestui minister au reali
zat un volum de acumulări inferior 
celui prevăzut. Aceasta, pe de o parte. 
Pe de altă parte, 
șapte întreprin
deri au consem
nat pierderi peste 
dotația prevăzu
tă, însumînd circa 
101 milioane lei. 
Mai mult chiar, 
alte unități au 
trecut de la bene
ficii la pierderi.

Care sint — în 
practică — „izvoa
rele" deficitului 
financiar ? 
examinat, din 
cest punct de ve
dere, situația de 
la întreprinderea 
șantiere construc
ții și montaje din 
Brăila — unitate 
care, în loc de 
un beneficiu de 
500 000 lei, a înre
gistrat în nouă 
luni ale anului 
curent o pierdere 
de 2,7 milioane 
lei — și de la 
întreprinderea de 
construcții și montaje din Capitală 
— o „campioană" a pierderilor su
plimentare (peste 13 milioane lei la 
sfîrșitul a trei trimestre din 1970).

La Brăila, ing. Radu Suman, di
rectorul întreprinderii menționate, 
ne-a spus : „Datorită unor anomalii 
binecunoscute, costurile efective la 
materiale și manoperă au fost mai 
mari decît cele din devize. In 1970 
am preluat spre execuție și o serie de 
lucrări de la întreprinderea nr. 7 con
strucții și montaje din Galați, pentru 
care aceasta încasase în avans contra
valoarea lor. Iată de ce nu am putut 
să prevenim deficitul financiar. Pînă 
la finele anului curent. însă, vom ob
ține beneficii, întrucît avem promisi
uni din partea ministerului că se va 
reglementa problema prețurilor la 
produsele de balastieră, unde dife
rențele nefavorabile față de deviz sint 
cele mai mari".

Evident, justificările ing. Suman ex
primă o realitate care nu poate fi 
ignorată. Dar numai acțiunea nega-

tivă a unor factori independenți de 
activitatea întreprinderii a generat 
pierderi ? Să analizăm mal înde
aproape lucrurile. Pe șantierul Fa
bricii de confecții din Brăila (apar- 
ținînd de unitatea amintită) s-au 
pierdut 150 000 lei. Cu cîteva luni în 
urmă. Sucursala județeană Brăila a 
Băncii de Investiții, reprezentanții 
beneficiarului, ai întreprinderii de 
construcții și ai proiectantului au

punct de vedere calitativ. Numai sa
lariile plătite pentru aceste .refaceri 
au depășit o jumătate de milion lei. 
O „contribuție" la deficit au avut-o 
și cheltuielile cunoscute sub denumi
rea de neeconomicoase. In nouă luni, 
întreprinderea din Brăila a plătit 
peste 800 000 lei penalizări și dobînzi. 
Cauza principală ? Existența perma
nentă a unui stoc supranormativ 
masiv de materiale. De ce oare nu

deri peste prevederi. E ade
vărat, asemenea influențe indepen
dente de activitatea colectivului de 
lucrători s-au manifestat și aici. Dar 
avem argumente care dovedesc că a- 
ceste influențe puteau fi contracara
te prin măsuri ce țin de gospodărirea 
judicioasă și organizarea șantierelor. 
La această unitate, pierderile peste 
plan s-au ridicat 
ne lei, nu numai

în sistemul Ministerului Construcțiilor Industriale

Am
a-

Cauzele deficitului sint evidente,

se lasă mult așteptate

la peste 13 milioa- 
datorită lipsei de 
inițiativă a con
ducerii întreprin
derii privind îm
bunătățirea acti
vității de produc
ție, dar și faptu
lui că pe unele 
dintre șantierele 
sale nu se cu
noaște realitatea. 
Bunăoară, la gru
pul de șantiere 
din Slobozia, la 31 
iulie a.c., pierde
rile însumau a- 
proape un milion 
de lei. O lună ' 
mai tîrziu, ele ■ 
au crescut de opt 
ori. Nu. nu a fost 
vorba de nici un 
fel de „calamita
te naturală", ci 
numai de faptul că -----*-----
de 
de 
se 
pe 
7,8 
reprezentînd con- 
materiale consu-

la acest grup 
șantiere, timp 
șapte luni nu 
înregistraseră 
costuri peste 
milioane lei,

DOAR UN SINGUR POM
DINTR-O SUTĂ...

Din datele existen
te la Ministerul Agri
culturii și Silvicultu
rii rezultă că, în a- 
ceastă toamnă, ur
mează să se planteze 
pomi în masive pe 
circa 2 000 hectare în 
întreprinderile agri
cole de stat și aproa
pe 7 200 hectare în 
cooperativele agrico
le de producție. Este 
o acțiune de mare 
însemnătate, care vi
zează dezvoltarea 
continuă a pomicul- 
turii în țara noastră, 
în vederea obținerii 
unor cantități cit mai 
mari de fructe nece
sare bunei aprovi
zionări a populației.

Specialiștii sint u- 
nanimi în părerea că 
cele mai bune rezul
tate se obțin atunci 
cînd plantarea po
milor se face toam
na. In tratatele de 
pomicultură se arată 
că, în condițiile țării 
noastre, cea mai bu
nă epocă pentru 
plantarea pomilor 
este toamna, ince- 
pind din luna octom
brie și pină cu circa 
15—20 de zile înainte 
de îngheț. Intr-ade
văr, plantarea de 
toamnă, față de cea 
de primăvară, pre
zintă numeroase
vantaje care sint cu
noscute de toți spe
cialiștii din agricul
tură. Dar ce s-a fă
cut pentru a benefi
cia de ele ? Tot din

a-

(Urmare din pag. I)

datele puse la dis
poziție de Ministerul 
Agriculturii și Silvi
culturii reiese că. 
pînă la 19 noiembrie, 
au fost plantați pomi 
pe 633 hectare în în
treprinderile agricole 
de stat, ceea ce re
prezintă 33 la sută 
din plan și pe 58 
hectare în coopera
tivele agricole de 
producție, adică 1 la 
sută din plan.

torii. Numai că nu a 
fost folosit cum tre
buie. Este adevărat 
că în octombrie lu
crările în cîmp au 
fost aglomerate, ceea 
ce a determinat ca 
acțiunile din pomi
cultură să fie ami
nate. Dar, in noiem
brie, direcțiile agri
cole și specialiștii din 
cooperativele agrico
le n-au acționat ferm 
în vederea intensifi-

vele agricole cu sec
tor pomicol dezvoltat 
și de la direcțiile a- 
gricole. în cadrul a- 
cestor instructaje, pe 
lingă analiza rezul
tatelor obținute în 
acest an de fermele 
pomicole, se insistă 
asupra tehnologiilor 
avansate care trebuie 
aplicate în plantații
le de pomi și arbuști 
fructiferi, pe genera
lizarea metodelor 
științifice la planta
rea pomilor, lucra
rea și fertilizarea so
lului, tăierile, com
baterea dăunătorilor. 
Nu punem în discu
ție dacă acest in-

bune pentru plantarea pomilor structaj a fost bine 
fixat într-o perioadă 
care ar 
fie „de 
privește 
pomilor,
nemulțumește 
că „tehnologiile 
derne" despre 
s-a vorbit și la acest
instructaj nu se ma
terializează. Este ab
solut necesar ca, re- 
întorși in unități sau 
la direcțiile agricole, 
specialiștii din pomi
cultură să ia măsuri 
pentru grăbirea plan
tărilor, pentru efec
tuarea lucrărilor in 
livezi, de care depin
de nivelul viitoarei 

• recolte de fructe.

Cooperativele agricole au lăsat 
să treacă fără folos multe zile

In unele jude
țe s-a făcut cite 
ceva : Olt — 14 hec
tare, Bihor — 19 hec
tare, Maramureș — 
22 hectare, Dimbovi- 

3 hectare. In 
județelor — 
Și trebuie

ța — : 
restul 
nimic, 
spus că, în cele mai 
multe locuri, trebu
iau făcute plantații 
pe sute de hectare : 
Sălaj — 1 160 hecta
re, Bihor — 550 hec
tare, Bistrița-Năsăud 
— 440 hectare, Con
stanța — 450 hectare, 
Satu-Mare — 440
hectare etc. In a- 
ceastă toamnă, tim
pul a fost excepțio
nal de frumos, parcă 
a ținut cu pomicul-

cării plantării pomi
lor.

Rămînerea in ur
mă la plantarea po
milor contrastează cu 
unele măsuri bune 
pe care le ia Minis
terul Agriculturii și 
Silviculturii în vede
rea dezvoltării po- 
miculturii și intro
ducerii tehnologiilor 
moderne in această 
importantă ramură a 
agriculturii. In cursul 
l.unii noiembrie, mi
nisterul a organizat 
la stațiunile experi
mentale Bilcești, ju
dețul Argeș, și Baia 
Mare instruirea, pe 
serii de cite o săp- 
tămînă, a 400 specia
liști din cooperați-

fi trebuit 6ă 
vîrf" în ce 

plantarea 
Ceea

zervelor care să ducă la o folosire cit 
mai rațională a materiilor prime. O 
mai mare atenție va trebui acordată în 
acest sens de către Complexul de ce
luloză și hîrtie din Suceava și de' 
Combinatul de celuloză și hîrtie din 
Bacău, prin utilizarea la fabricarea 
celulozei a deșeurilor nestandardiza
te rezultate din exploatarea și indus
trializarea lemnului. De asemenea, 
trebuie avută in vedere și necesita
tea utilizării într-o mai mare pro
porție a crăcilor, al căror oonsum la 
fabricarea celulozei va trebui să ajun
gă în anul 1975 la minimum 70 000 mc.

Ca urmare a măsurilor luate recent 
de ministerul nostru, in colaborare cu 
Ministerul Industriei Ușoare, se pre
vede ca pînă în anul 1975 să se inten
sifice colectările de maculatură, a că
ror pondere să ajungă la 30 la sută 
din cantitatea de hîrtii și cartoane li
vrate pe piața internă, proporție exis
tentă de altfel si pe plan mondial 
Aceasta înseamnă că fabricile de hîr
tie și cartoane vor putea dispune pînă 
la sfîrșitul viitorului cincinal de o 
cantitate dublă de ’maculatură. In 
afara destinației de pînă acum a ma
culaturii ca materie primă de bază la 
fabricarea cartoanelor și mucavalei, 
va trebui asigurată extinderea folo
sirii acesteia și Ia fabricarea hîrtiilor 
de scris și tipărit Calculele arată că. 
prin folosirea maculaturii la fabrica
rea unor sortimente de hîrtie la fa
bricile din Zărnești și din Letca, vor 
putea fi economisiți în perioada 
1971—1975 aproximativ 45 000 mc lemn 
de rășinoase. Pentru aceasta, însă. 
Combinatul de celuloză și hirtie din

Zărnești va trebui să treacă treptat, 
incepînd cu următorii doi ani, la în
locuirea pastei mecanice folosite la 
fabricarea hirtiei de ambalaj cu ma
culatură, astfel ca, în anul 1975, pro
ducția de pastă mecanică să fie, prac
tic, sistată aici.

Există, însă, și o altă categorie de 
rezerve, legată nemijlocit de mo
dul în care unitățile economice se 
preocupă ele însele de mai buna 
gospodărire a acestei importante și

hotărît să se renunțe la tencuirea 
structurilor din beton armat. Era o 
soluție tehnică judicioasă, care ducea 
la economisirea celor 150 000 lei. To
tuși, cînd am fost pe șantier — acum 
cîteva zile — se lucra tocmai la... 
tencuirea acestor structuri, ignorin- 
du-se soluția indicată de specialiști.

— Lucrăm după vechile devize, 
întrțicit nimeni nu ne-a Informat 
de schimbările intervenite — ne-a 
spus tov. Aurel Cardaș, șeful de lot.

Cu alte cuvinte, stingă nu știe ce 
face dreapta, între planuri și reali
tate apare o ruptură largă, iar ma
terialele și manopera se irosesc în 
continuare. Să mergem mai departe, 
în nouă luni ale anului în curs, în
treprinderea brăileană a înregistrat 
o depășire de 2,1 milioane lei la 
cheltuielile materiale. Dincolo de in
fluența negativă a preturilor de de
viz, nu se poate trece cu vederea că 
în aceeași perioadă de timp con
sumurile specifice la balast, carton 
asfaltat, piatră spartă, criblură și ta
blă neagră au. fost nesocotite. Nu se 
poate trece cu vederea nici ■ peste 
pierderile din degradarea materiale
lor, în urma unei păstrări necores
punzătoare. Nu de mult, pe șantie
rul complexului de porci din Brăila 
și în depozitele întreprinderii s-au 
depistat importante cantități de ma
teriale — printre care zeci de tone 
de var depozitate sub cerul liber, 
uși, ferestre, care zăceau direct pe 
pămînt, cărămidă nestivuită — aflate 
intr-un lent, dar sigur proces de i 
preciere.

Alte pierderi s-au înregistrat 
acest an și datorită remanierilor 
remedierilor efectuate de unitate 
diferite obiective — ca urmare 
unei execuții necorespunzătoare din

de-

In 
și 
la 
a

se lichidează acest stoc, important 
canal de risipă 1

— Fără stoc supranormativ nu pu
tem realiza producția, ne-a răspuns 
scurt tov. Ștefan Negulescu, șeful ser
viciului contabilitate.

Ciudată concepție ! Toate între
prinderile sint dotate cu normative 
de mijloace circulante, la stabilirea 
cărora s-au avut în vedere necesită
țile fiecărei unități de producție. Și 
iată că la Brăila se face simțită ten
dința de a se desconsidera anumite 
reglementări ale sistemului de finan
țare și creditare existent in econo
mie, apreciindu-se ca ceva normal 
menținerea supranormativelor. Cit 
de trebuincioase sint aceste ma
teriale păstrate la Brăila ? Bună
oară, întreprinderea are 
supranormativ de 
instalații valorînd aproape 
lei. Am vizitat __
tații. Intr-un colț zăceau grămadă, 
de vreo trei ani, circa 5 tone rami
ficații din fontă, în altul, 7 tone de 
armături sosite încă de la. începutul 
anului ; depistăm și 96 m de conduc
tă, sosită în iunie în întreprindere și 
returnată din producție în luna ime
diat următoare, materialul nefiind 
necesar. Și acesitea sint numai cî
teva exemple. Iată, deci, că nu nevoi
le producției, ci aprovizionarea neju- 
dicioasă a. provocat stocurile supra- 
normative, cu care conducerea între
prinderii se împacă atît de ușor, deși 
ele generează pierderi materiale și 
bănești.

Din păcate, și la întreprinderea de 
construcții montaj din Capitală eli
minarea pierderilor este așteptată de 
la minister. Directorul general al u- 
nității, ing. Gheorghe Marinescu, a 
invocat. înainte de orice, diferiți fac
tori obiectivi care au provocat pier-

un stoc 
materiale de 

380 000 
depozitul uni-

travaloarea unor _______  ____
mate. Un caz similar am întîlnit și 
la șantierul Uzinei mecanice de uti
laj chimic din Capitală.

Toate acestea arată că la între
prinderea de construcții-montaj din 
Capitală, evidenței riguroase a ceea 
ce se consumă pe șantiere—condiție 
de bază pentru adoptarea unor deci
zii judicioase, de evitare a pierderi
lor — nu i se acordă importanța cu
venită. Cu atît mai nefondată apare, 
în acest context, invocarea „cauze
lor obiective" pentru justificarea pier
derilor, ca și apelul pe care comite
tul de direcție al 
nisterului pentru 
pierderi.

Cel puțin două 
prind din investigațiile noastre. Mai 
întîi, că sub paravanul cauzelor o- 
biective, în activitatea întreprinderi
lor investigate Se menține o stare de 
lucruri îngrijorătoare sub aspectul 
gospodăririi materialelor, a utila
jelor de producție, a forței de 
muncă. Instaurarea în toate în
treprinderile Ministerului Construc
țiilor Industriale care lucrează încă 
în pierdere — și aceasta este cea de-a 
doua concluzie — a unei discipline 
ferme de plan și de muncă, bararea 
oricărei surse de pierderi trebuie să 
se afle in centrul atenției fiecărui 
comitet de direcție. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cit pînă la finele anu
lui pierderile suplimentare trebuie 
recuperate. In plus, în activitatea fi
nanciară a acestei ramuri se prevăd 
serioase îmbunătățiri pentru anul ur
mător, care încă de pe acum trebuie 
să capete o bază concretă, sigură, c! 
îndeplinire^

unității îl face mi- 
a se desoototrosi de

concluzii se des-

Dan POPESCU

I. H.

mo-
care

Lxtinderea tehnologiilor și. o metodelor de lucru moderne permite colectivului Uzinei metalurgice dm la: 
obțină o înaltă productivitate a muncii și produse de bună calitate. Foto : M. Anilreeseu

că acestea sint doar cîteva din rezer
vele existente. Cadrele de specialiști, 
prin analizele detaliate pe care le vor 
face, urmează să scoată în evidență 
noi și substanțiale rezerve.

Pentru viitor se conturează, 
ca principală măsură de eco
nomisire a materialului lemnos 
la producția de mobilă, extinderea fo
losirii plăcilor aglomerate cu grosimi 
de 8 mm, 12 mm și 16 mm. Aplicarea 
treptată a acestei măsuri în toate fa

plăcilor cu grosimi de 16 mm. Com
partimentele tehnologice din fa
brici vor trebui să găsească 
cele mai bune soluții pentru îmbi
narea panourilor, folosirea accesori
ilor corespunzătoare și a tehnologiei 
adecvate noilor materiale. Deosebit de 
eficientă se dovedește și utilizarea 
plăcilor fibro-lemnoase avind gro
simi reduse — de 3,2 mm. Pe baza u- 
nui calcul efectuat, pentru producția 
de mobilă a anului viitor. înlocuind

INDUSTRIA LEimHII
in același timp deficitare materii pri
me. La Fabrica de hîrtie din Bușteni, 
de pildă, pentru o tonă de pastă me
canică se consumă în prezent cu 0,1 
mc de lemn peste norma justificată 
din punct de vedere tehnic. Numai 
in nouă luni din acest an fabrica a 
consumat în plus 2 200 mc de lemn 
și aceasta ca urmare a pierderilor în
registrate la sortarea pastei.

Tot în vederea folosirii raționale a 
lemnului de rășinoase, aș mai aminli 
încă o serie de măsuri, printre care 
diminuarea consumu-ilor specifice de 
material fibr06 la fabricarea hirtiei 
și cartoanelor și micșorarea gramaje- 
lor hîrtiilor la limitele necesare, po
trivit utilizării acestora. Considerăm

bricile de mobilă, incepînd încă din 
anul 1971, va duce la economisirea și 
crearea pe întreg parcursul cincina
lului următor a unui disponibil de 
peste 30 000 tone plăci aglomerate. 
Pentru aceasta este necesar însă ca 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului să urgen
teze elaborarea normativelor de uti
lizare a plăcilor cu grosimi de 16 mm, 
precum și proiectarea de noi modele 
de mobilă prevăzute cu panouri de 
această grosime. La rîndul lor, spe
cialiștii din fabricile de mobilă vor 
lua măsuri de reproiectare a tuturor 
produselor aflate în fabricație. în ve
derea trecerii acestora la folosirea

plăcile de 4 mm cu cele de 3,2 mm. 
se poate obține o economie de cîteva 
mii de tone de P.F.L.

Extinderea folosirii înlocuitorilor 
lemnului dobîndește, în condițiile e- 
voluției accentuate a științei și teh
nicii actuale, valențe tot mai mari în 
ramura noastră. In această direcție, 
este necesar ca fabricile de mobilă să 
ducă o acțiune susținută pentru găsi
rea soluțiilor de utilizare a maselor 
plastice, metalului, sticlei la cit mai 
multe tipuri de mobilă. O bună parte 
din reperele care în prezent se mai 
execută din cherestea, ca butoni, tră
gători, suporți pentru- polițe, laterale 
de sertare etc. vor putea fi executa
te în mod curent din mase plastice

sau din metal. De asemenea, se im
pune trecerea pe o scară tot mai lar
gă la folosirea elementelor ornamen
tale din masă plastică, care, in afară 
de economiile de lemn și de mano
peră, poate asigura trecerea la pro
ducția de serie a mobilei stil. Din- 
tr-un calcul estimativ făcut la cîteva 
garnituri și extins la întreaga produc
ție de mobilă rezultă că folosirea în
locuitorilor lemnului se va materiali
za în viitorul cincinal într-o economie 
de circa 11 000 mc cherestea de fag.

Posibilități potențiale de economi
sire a materialului lemnos există și 
în ce privește utilizarea pe scară tot 
mai largă a plăcilor de P.F.L. înnobi
lat Ia producția de mobilă pentru bu
cătării. Ministerul nostru și-a propus, 
tbtodatâ, ca în fabricația mobilei pen
tru bucătării să se generalizeze, înce- 
pînd din 1971. utilizarea plăcilor sub
țiri din particule aglomerate mela- 
minate la întreaga producție, elimi- 
nind complet pe această cale consu
mul de cherestea.

Ne exprimăm convingerea că, dez- 
voltînd experiența dobîndită pină a- 
cum, punînd și mai intens în valoare 
rezervele interne, lucrătorii din in
dustria lemnului vor reuși să confere 
valențe noi, superioare materiilor pri
me introduse în circuitul economiei. 
Nu trebuie însă să scăpăm din vede
re faptul că centrul de greutate al 
acestor importante acțiuni este în fa
brici și combinate, acolo unde tre
buie să se aplice măsurile și să se 
concretizeze în fapt producția cu 
consumuri reduse de material lem
nos. prin executarea de produse mai 
ușoare, mai confortabile, de o calita
te superioară și la un preț de cost 
cit mai 6căzut

CONTRAST

• „Sfintul" de la
centrală

primă- 
sîntem

ocupat 
filme, 
rămas 

în aer 
neexe-

In luna februarie 
a. c., uzina „Carbo- 
sin" din Copșa Mică a 
remis Centralei indus
triale pentru utilaj 
chimic și rafinării din 
Capitală o comandă 
pentru o serie de in
stalații, de care avea 
neapărată nevoie, tot 
în anul curent, dar în 
trimestrul IV. „Fiți 
fără grijă" — i-a răs
puns furnizorul — și 
și-a văzut de ale Iul. 
Să nu se creadă cum
va că a ignorat cere
rea uzinei : 
uitat de ea. 
care a ieșit 
a. c., cînd.

doar a... 
Uitare din 
pe 8 iulie 

... în sfîrșit, 
a transmis spre luare 
de cunoștință contrac
tul respectiv. Ca ur
mare, 17 zile mai tîrziu, 
s-a ajuns la divergen
ță. Această lipsă de 
colegialitate din par
tea uzinei a tulburat 
mult centrala, care a 
căutat înțelegere... la 
un nivel mai sus, res
pectiv Direcția gene
rală pentru mașini 
grele și utilaje teh
nologice din Ministe
rul Industriei Con-

strucțiilor de Mașini j 
ia 20 august a.c., di
recția a hotărît : „Să 
se facă dreptate" 1 
Dar dreptate nu s-a fă
cut nici pînă astăzi.

— Vai de noi, utila
jele n-or să fie gata 
la termen — și-au ex
primat neliniștea oei 
din Copșa Mică.

— Bineînțeles că nu 
— a răspuns conduce
rea centralei. Ce, noi 
sîntem făcători de mi
nuni ? Cum să reali
zăm în cîteva luni in- 
stalațiii care trebuiau 
începute din 
vară ? Ce, noi 
„Sfintul" ?

Cum acesta e 
acum cu niște 
lucrurile au 
deocamdată 
și comanda 
cutată. Cu toate astea, 
la centrală domnește 
liniștea. Se pare că 
tot e pe-acolo un 
sfînt, mai mititel, care 
a acoperit lucrurile. 
Am vrea și noi să-1 
cunoaștem — dacă nu 
la televizor, măcar 
prin răspunsul către 
redacție.

• Depozitele 
ambulante

Răspunzîndu-ne la 
un recent articol critic 
privitor la utilizarea 
nerațională a parcu
lui de vagoane, direc
torul Regionalei C.F.R. 
București, ing. Aurel 
Popa, a adus în dis
cuție și cîteva aspecte 
concludente de irosire 
a capacității mijloace
lor de transport pe 
calea ferată. Astfel, 
datorită necorelării în
cărcărilor de către
unitățile Ministerului 
Agriculturii și Silvi
culturii cu posibilități
le do descărcare al< 
principalilor benefi
ciari, multe din 
goanele apte pentru 
transportul cerealelor 
s-au transformat în 
ultimele săptămîni în 
adevărate depozite pe 
roți, așteptind zile in 
șir să fie descărcate. 
Și aceasta în condiții
le în care planul de 
încărcări pentru alte 
unități economice nu

va-

a putut fl satisfăcut 
din lipsă de vagoane. 
Numai în primele 20 
de zile ale lunii oc
tombrie, spre exem
plu, la fabrica de ulei 
„Muntenia" din Ca
pitală a fost imobili
zată, așteptîndu-și 
rîndul la descărcare, o 
capacitate de 6 614 
vagoane-ore, la fabri
ca „13 Decembrie" — 
de 7 761 vagoane-ore, 
iar la silozul „23 Au
gust". tot din Capitală 
— 1 652 vagoane-oră. 
Este ca și cum sute 
de vagoane ar fi tras 
pe linie moartă. Nu se 
poate găsi un antidot 
mai drastic pentru 
combaterea practicilor 
actuale — cînd unii 
cer vagoane, apoi re
nunță la ele, pentru 
ca pe urmă să insiste 
spre a obține altele, 
dereglînd astfel activi
tatea din acest im
portant sector econo
mic ?

& tul",
„Ba tul".na

și dreptate

au amindoi
Din scriptele Direc

ției agricole județene 
Ilfov rezultă că la 
Tămădău și Căciulați 
urmau să se dea în 
funcțiune la 1 noiem
brie a. c. mari com
plexe zootehnice in- 
tercooperatiste. Una 
este insă în scripte și 
alta în realitate. Bene
ficiarul și constructorul 
își pasează răspunderea 
unul asupra altuia. 
„Multe soluții tehnice 
nu au fost corespun
zătoare și a trebuit să 
așteptăm refacerea 
lor ; unde mai pui că 
o serie de echipamen
te nu ne-au fost aduse 
la timp de beneficiar" 
— acuză Trustul jude
țean de construcții Il
fov. „Nu-i adevărat, 
constructorul a avut 
ce-i trebuie, dar șan
tierele au fost prost 
organizate" — afirmă 
direcția agricolă jude-

țeană. Și unul și celă
lalt au dreptate — 
ne-a scris la redacție 
cititorul Florian Ene, 
din București. Conse
cințele : ce folos că la 
complexul zootehnic 
de la Tămădău s-au 
ridicat zidurile la 7 
hale, dacă acoperișul 
nu se instalase pînă 
mai zilele trecute de
cît la una dintre ele ? 
fn acest timp, multe 
utilaje așteaptă să fie 
montate, iar 
pur și simplu, nu au 
fost livrate de 
zori (în culpă 
află, între alții, uzina 
..Electroputere" din 
Craiova). Din cearta 
dintre beneficiar și 
constructor pierd co - 
operativele agricole 
care și-au investit 
banii în lucrări ce nu 
produc la timp. N-ar 
fi mai bine ca paguba 
să și-o împartă cei 
doi protagoniști ?

altele,
furni-

se

7

• Promisiuni
la incubator

In județul Constan
ța, 9 cooperative a- 
grioole de producție, 
printre care cele din 
Techirghiol, 
Cumpăna, Cobadin și 
altele și-au procurat 
in ultimii ani incuba
toare de mare capaci
tate, investind aproape 
un milion lei. Ele asi
gurau peste 400 000 pui 
de o zi, necesari tutu
ror cooperativelor a- 
gricole crescătoare de 
păsări din cuprinsul 
județului. Din luna 
mai a acestui an, incu
batoarele au fost opri
te. Materialul avicol 
îl asigură întreprinde
rile agricole de stat 
prin cooperare. Este o 
treabă bună, care per-

Cogealac,

mite obținerea unor 
rezultate superioare. 
Cum rămîne însă cu 
unitățile care au in
vestit bani grei în in
cubatoare ? La perfec
tarea cooperării s-a 
hotărît ca inventarul 
avicol să fie preluat 
de I.A.S. sau să fie 
transferat, prin mijlo
cirea Ministerului A- 
griculturii și Silvicul
turii, unor 
tive agricole din alte 
județe ale țării. De a- 
tunci însă au trecut 
mai bine de 6 luni, 
dar incubatoarele au 
rămas reci. Prea lun
gă și prea costisitoare 
incubația promisiuni
lor amintite.

coopera-
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in mare poet al umanismului generos
îe împlinește o Jumătate de veac 
cind s-a stins unul dintre marii 

ștri poeți. Astăzi, mai mult de- 
oricînd, nu-1 putem califica alt- 
pe Alexandru Macedonski. care, 
la această depărtare semisecu- 

ă, apare în plină lumină a perso- 
lității sale artistice și a rolului ne
atestat ce l-a deținut în cultura 
mânească modernă.
Xcest rol se află susținut atît de 
sta sa operă, care ilustrează toate 
nurile literare, cit și de acțiunea 
encitată prin revista Literatorul. 
ria culegerilor sale de versuri 6e 
schide în 1874 cu Prima Verba. Ur
ează apoi Poezii (1882), Excelsior 
195), Flori sacre (1912) și Poema 
mdelurilor, publicată postum, în 
27. în proză, prin schițele și poves- 
ile sale, în mare parte cu caracter 
itobiografic, se arată iarăși de o 
arcată originalitate. Poetul ilustrea- 
. și dramaturgia, printre altele cu 
media ladeș (1880), cu tragedia Scul 
a colaborare cu Cincinat Paveles- 
i, 1893), iar către sfirșitul vieții, cu 
•ama Moartea lui Dante. O însem- 
itate egală cu opera a avut-o revista
i Literatorul, inițiată în 1880, și care 
cunoscut un răsunet imens în evo- 
ția culturii și a vieții noastre pu- 
ice. Ea devine tribuna de la care 
aetul postulează o poezie socială cu 
iracter protestatar și antidinastic. 
itr-însa își vor face apariția, ca in- 
pători, unii din iluștrii literați ai 

Bacului nostru, ca Arghezi și Galac- 
on.
Trăind între 1854 și 1920, cu o înde- 

îngă perioadă de activitate împărțită 
proape egal între cele două secole 
e care le-a ilustrat deopotrivă, el 
ste ultimul mare poet al nostru din 
eacul al XIX-lea și primul mare 
oet din veacul al XX-lea. Relația în- 
:e rolul său de ultim și de prim se 
lai află întărită și pe alt plan. Năs- 
ut la Craiova, ca fiu al generalului 
ilexandru Macedonski și nepot al
ii Dumitru Macedonski — acela ce 
uase o parte atit de activă in mișca- 
ea lui Tudor Vladimirescu — poetul 
ămîne ultimul purtător în conștiin- 
ă al unui vechi mesaj istoric 
i devine, totodată, și primul 
.nunțător al unui nou mesaj, de astă 
lată artistic. în această din ur
nă ipostază, Macedonski între- 
;ește peisajul culturii modeme 
■omânești cu spiritul dirz și vo- 
untar al Olteniei, spirit care, pînă 
a el, se valorificase mai mult 
n ordinea acțiunii practice. Poetul va 
lăinui, deci, și ca prim mesager ar- 
.istic tocmai al acelei regiuni de 
:are, in veacul nostru, se vor lega 
numele ilustre ale lui Arghezi, Brân- 
ruși sau Țuculescu.

Ținînd seama de cele citeva pre
mise expuse mai sus, înțelegem de 
ce, la noi, Macedonski este acela care 
adună, suprapune și contopește atî- 
tea valori vechi și atitea valori înnoi
toare. în versurile sale răsună gene
rozitatea și elocvența unui pașoptist 
— în orice caz, a unui poet preemi- 
nescian de tip Bolliac sau Eliade —

La comemorare
dar totodată și unele accente care nu 
s-au mai auzit niciodată în poezia 
românească și care vor deschide 
vasta perspectivă a întregului nos
tru secol liric. Natură complexă, ce 
integrează deopotrivă spiritul tradi
ției și al inovației, acest admirator al 
lui Bolintineanu se dovedește a fi și 
primul român care a inițiat un cu
rent poetic original. Este vorba de 
„instrumentalismul" sau de „simbo
lismul instrumentist" pe care el îl 
postulează în virtutea imaginilor 
create de ritmul versurilor și de efec
tul sonor al așezării lor. De aceea, 
îndeosebi unele din „rondelurile"

sale, prin genul lor cu totul special 
de armonie și de muzicalitate, nu-și 
găsesc echivalentul în nici o poezie 
a lumii.

Dar și în alte registre, Macedonski 
— reprezentant al celor două secole, 
care i-au marcat respectiv debutul 
și încheierea — se relevă ca un mare 
creator de sinteze poetice. Este cu
noscută în vremea sa celebra dispută 
Gherea—Maiorescu între „arta cu ten
dință" și „arta pentru artă". Or, poa
te numai Eminescu a reușit să săvîr- 
șească o sinteză atît de desăvîrșită 
între aceste două poziții cum a rea
lizat-o Macedonski în capodopera sa, 
poemul „Noaptea de decemvrie". Ni
căieri nu se poate recunoaște la un 
atare grad de perfecțiune ceea ce am 
numi dubla finalitate a artei. în 
„Noaptea de decemvrie" se surprin
de deopotrivă și tendința socială pro
testatară, provocată de soarta tragică 
a geniului în societatea care, nepăsă- 
toare, îl lasă pe poet să moară în mi
zerie, dar și incantația cuvîntului, a- 
cea magie verbală profund elaborată, 
încă neauzită la noi, a cărei realizare 
constituie un tot atît ^de important 
obiectiv pentru poet. Trezind deopo
trivă îneîntare și revoltă într-un 
complex unic, „Noaptea de decem
vrie" e. una din cele mai strălucite 
expresii ale liricii românești.

Spirit bizar dar genei-os, orgolios 
dar altruist și capabil de dăruiri su
preme, personalitate fascinantă pen
tru toți cei ce Kau cunoscut, Al. 
Macedonski exercită și astăzi asupra 
noastră o deosebită atracție de ordin 
artistic și uman. în vestitul său cena
clu de pe lîngă revista .„Literatorul" 
s-au perindat atitea generații de 
poeți dintre care unii au ilustrat mai 
tîrziu cu prestigiu literatura noastră. 
Nimeni pînă la el n-a deschis orizon
turi atît de noi și de vaste liricii ro
mânești, începînd cu acea generoasă 
poezie socială, de înaltă conștiință ci
vică. în care se relevă elocvent că 
poporul nostru este de lacrime sătul. 
De aceea, pe Macedonski îl celebrăm 
ca pe un mare poet, dar și ca pe ar
tistul care a avut o fecundă posteri
tate literară și cetățenească.

Stăruim îndeosebi asupra acestei 
din urmă chemări a sa, fiindcă ea 
s-a înfăptuit cu prețul unor jertfe ne
bănuite. Este punctul esențial de le
gătură între meritul său ca factor de 
cultură și valoarea etică a omului. 
Deoarece însușirea morală îi condi
ționează aci cu atîta evidență con
tribuția estetică, nu putem trece peste 
Maoedonski fără a încerca să-i recon
stituim fizionomia și în acest sens. Am 
spune că ceea ce a propulsat actele 
sale constructive a fost un admirabil 
curaj. Macedonski se numără printre 
oamenii despre care se poate spune 
că au îndrăznit.

Această calitate, ce a atras după 
sine desconsiderarea totală a intere
selor personale și i-a îngreuiat enorm 
viața, ne face să descoperim într-în- 
sul curajoasa putere de dăruire a pa
șoptiștilor de care îl mai leagă și un 
același generos umanism, aspirația 
către progres și libertate socială. El 
trăiește, însă, în altă vreme, mai 
egoistă, mai lipsită de elanuri, și se 
găsește adesea singur în mijlocul tu
multului advers. Această singurătate 
l-a apăsat și l-a îndurerat, dar nu l-a 
descumpănit. El își urmează gîndul 
de modernizare a poeziei românești 
cu aceeași tenacitate cu care pașop
tiștii și-au urmărit nobila idee de în
noire a vieții noastre istorice și so
ciale. Suprapunerea vechiului cu 
noul își află aci rădăcina într-o 
exemplară zonă morală. Ceva din 
eroismul luptător al acelora care au 
făurit România modernă se află ex
trapolat de Macedonski în tendința 
de a făuri poezia modernă româneas
că. 'Ca și aceia, el n-a cedat nici un 
pas și a stăruit să ne deschidă larg 
orizontul poetic în care gravităm pînă 
în momentul de față.

Da aceea, Macedonski ne apare ca 
o figură strălucită a trecutului nostru 
apropiat, care și-a depășit cu mult 
epocă. Fără a avea o imagine precisă 
asupra viitorului, el va rămîne în 
esență un tipic poet protestatar. Gîn
dul nostru de pietate 6e îndreaptă 
astfel, deopotrivă, către poetul, către 
cetățeanul și către omul Alexandru 
Macedonski.

Edgar PAPU

al revistei

„PROBLEME 
ECONOMICE**
Din cuprins : ANIVERSAREA 

SEMICENTENARULUI PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN ; 
DR. VASILE RAUSER : Pre
ocupare constantă pentru ridi
carea calității întregii activi
tăți economice (NICOLAE 
CEAUȘESCU : „România pe 
drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate", 
voi. 4 (recenzie) ; DR. GH. SI- 
CLOVAN : Planul de stat — e- 
lement central al mecanismu
lui economic ; MIHAI CA
PĂTĂ : Premise ale moderni
zării sistemului informațional e- 
conomic ; MIRCEA COȘEA : 
Orientări actuale în modelistica 
occidentală ; VIOREL SĂLĂ- 
GEAN : Centrala industrială — 
între acțiune și expectativă ; 
DR. MIHAIL LEVENTE : Con
siderații referitoare la desface
rea produselor agriculturii coo
peratiste ; DR. ILEANA STĂ- 
NESCU : Corelații optime între 
cheltuieli — rezultate in agri
cultură ; KARLHEINZ HIL
BERT (R.D.G.) : O nouă formă 
de perfecționare a pregătirii 
cadrelor de conducere ; DR. 
IVANCIU NICOLAE : Frie
drich Engels și geneza econo
miei politice revoluționare și 
futurologice ; Caracteristici ale 
conducătorilor de întreprinderi.

Rubrica „DEZBATERI" cu
prinde : Gestiunea economică a 
întreprinderilor socialiste (con
tinuarea dezbaterii) ; Perfecțio
narea normării și retribuirii 
muncii în C.A.P. (continuarea 
anchetei).

Revista mai cuprinde rubri- 
ciile : EFICIENȚA CERCETĂ
RII ȘTIINȚIFICE (Valorificarea 
creației tehnico-științifice româ
nești — imperativ al progresu
lui economic și social) ; IN
FORMATICA ȘI CALCULA
TOARELE (Folosirea calcula
toarelor în qonducerea econo
miei, a întreprinderilor și a 
proceselor de producție) ; RE
DUCEREA CHELTUIELILOR 
MATERIALE (Economisirea re
surselor materiale — necesi
tate vitală a ridicării calitative 
a activității de producție) ; 
TERMENI ȘI DEFINIȚII (MA
RIA POPESCU : Cooperarea e- 
conomică internațională).

înființarea 
române de

La București a luat ființă Societa
tea română de lingvistică. Ea își pro
pune să reunească forțele științifice 
din toate centrele universitare pentru 
studiul problemelor de limbă în ge
neral și ale celor de limbă română în 
special, să contribuie la promovarea 
colaborării științifice internaționale 
și la afirmarea peste hotare a școlii 
românești de lingvistică. Noul for

Societății 
lingvistică 

științific va continua și va dezvolta, 
astfel, tradiția societății de lingvisti
că, înființată în 1939.

în cadrul adunării generale de 
constituire a societății, aaad. Al. 
Graur a fost ales președinte al Co
mitetului de conducere, iar acad. Al. 
Rosetti — secretar al acestui comitet.

(Agerpres)
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Mai mult despre om decit despre frunze“
tn memoria mea, 

versurile poetului Ma
cedonski capătă un ac
cent aparte. Printre 
primele poezii ce 
mi-au bucurat copilă
ria se afla și o veche 
ediție a volumului 
„Flori sacre", exemplar 
pe care îl păstrez și 
astăzi 1

Extazul muzical al 
acelor versuri, euforia 
lor, viziunea purifi
cată, siderală și ro
mantică a primului 
nostru poet simbolist 
mi-au obsedat întot
deauna metaforele. 
Profunda vocație nia- 
cedonskiană pentru 
examenul de conștiin
ță, sincer și neretoric, 
trăirea efectivă, pro
fund „angajată", in 
ordine estetică și mo-

rală, a conflictului 
dintre bine și rău, 
chiar contradicțiile 
sale tensionate, expre
sii ale unui tempera
ment inegal, dar fier
binte și niciodată in
diferent la realitățile 
din jurul său sînt 
atuurile cu care se 
înfățișează el sensibi
lității moderne, spiri
tului scormonitor și 
neodihnit al timpului 
nostru, prin excelență 
dinamic.

Căci 
postulînd 
elementar 
sale principiul 
mult despre om decit 
despre frunze", aparți
ne, fără îndoială,, con
științei patetice a lu
mii moderne. încorda
rea permanentă a ver-

Macedonski, 
ca adevăr 
al poeticii 

„țnai .

sului său, senzația de 
ardere purificatoare 
pe care efortul său ar
tistic o dezvoltă, îi pla
sează poezia intr-un 
regim al candorii și 
incandescenței.

Arta lui Macedonski 
atrage și înnobilează 
prin fascinația cu care 
urmărește momentele 
decisive și simbolice 
ale sufletului omenesc, 
prin pasiunea ireduc
tibilă pentru vis și 
iluzie, prin vocația sa 
de a da realitate mi
rajului ideal care po
larizează și captează 
toate resursele spiritu
lui, in flacăra unei 
aspirații unice, ordo
natoare, decisive.

Nicăieri poate ca tn 
„Noaptea de decem
vrie", (poemul care

ne-a înaintat de a- 
titea ori adolescența 
și pe care poetul și 
actorul Emil Botta 
mi l-a recitat mai 
deunăzi, admirabil, in 
întregime) nu am în- 
tilnit o atît de in
tensă seducție a mi
rajului, o atît de no
bilă bucurie bijutieri. 
Viziunea metalic-mi- 
nerală, violența cro
matică, de o luminozi
tate pur cosmică a 
metaforelor macedon- 
skiene sînt atribute 
care le conferă un loc 
aparte in parnasianis
mul european. „Ză
pada selenară" din 
poeziile lui rămîne 
profund modernă, azi, 
in anii erei cosmice.

Cezar BALTAG
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partidului se află construcția econo
mică și, ca atare, problemele econo
mice, cunoașterea sarcinilor stabilite 
de partid în domeniul industriei, a- 
griculturii, activității economico-fi- 
nanciare, investițiilor, comerțului ev 
trebuie să aibă principala pondere și 
în cercurile și cursurile de partid 
organizate .. în întreprinderi, coo
perativele agricole de producție, în
treprinderile agricole de stat etc. 
Răspund unor nevoi reale — ceea 
ce se vede și din interesul cu care 
au fost primite — noile cercuri or
ganizate în acest an de studiere a 
problemelor economice ale activită
ții de investiții și construcții.

în virtutea caracterului său, prin 
excelență ideologic, învățămîntul de 
partid este menit, înainte de toate, 
să realizeze clarificarea teoretică a 
acestor probleme, pe baza concepte
lor și principiilor științei economice 
marxist-leniniiste. Atenția acordată 
laturii teoretice să nu ducă însă 
în nici un caz la abstractizarea 
studiului, care trebuie să îmbine 
strins teoria cu practica, să slujească 
rezolvării problemelor pe care le ri
dică la fiecare loc de muncă aplica
rea politicii partidului. Dezbătînd, de 
pildă, o problemă de arzătoare actua
litate cum este eficiența economică, 
se cer lămurite, o dată cu conținutul 
noțiunii de eficiență în economie și 
însemnătatea ei, căile concrete prin 
care poate fi realizată o eficiență 
sporită în întreprinderea respectivă, 
în mod asemănător se cer dezbătute 
și alte probleme de care depinde ri
dicarea calitativă a nivelului activi
tății în industrie, ca și in agricul
tură — creșterea productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor materiale, 
a prețului de cost etc. Numai prin 
îmbinarea strînsă a teoriei cu prac
tica Învățămîntul își poate înde
plini rolul de instrument activ al 
realizării sarcinilor puse de partid.

Cerințele producției moderne obligă 
la un studiu aprofundat al temelor 
legate de organizarea și conducerea 
științifică a activității economico-so- 
ciale. Unele inițiative și acțiuni valo
roase au existat în această privință și 
în anii trecuți. Cursurile speciale or
ganizate de comitetele județene de 
partid Brașov, Galați, Brăila, Iași, 
Dolj, de Comitetul municipal Bucu

rești al P.C.R., pentru cadrele 
de conducere din întreprinderi 
pe probleme ale științei condu
cerii și organizării producției, s-au 
bucurat de apreciere din partea 
cursanților, au adus o contribuție pre
țioasă la ridicarea pregătirii lor. A- 
semenea cursuri vor trebui extinse 
în acest an și organizate diferențiat, 
corespunzător necesităților cadrelor 
din diversele domenii de activitate, 
Incit să dea posibilitatea însușirii 
unor cunoștințe cît mai bogate cu 
privire la bazele conducerii științi
fice a societății, sistemul informa

făuririi socialismului multilateral 
dezvoltat.

O deosebită atenție se cuvine acor
dată explicării aprofundate a politi
cii externe a partidului și statului 
nostru, a principiilor fundamentale 
ce stau la baza ei. Este important 
ca în cercurile și cursurile de 
partid să fie analizată sub toa
te aspectele vasta activitate des
fășurată de partid, în spiritul unei 
înalte responsabilități față de pro
priul popor, ca și față de cauza 
generală a păcii și socialismului, pen
tru dezvoltarea relațiilor de colabo

SEMINAR NAȚIONAL

ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC
De cîteva zile, corpul profesoral 

universitar, împreună cu reprezen
tanți ai unora dintre cele mai impor
tante unități economice din întreaga 
țară, participă la lucrările Semi
narului național al cercurilor știin
țifice studențești cu terna „Cer
cetări științifice studențești cu aplica
ții în practică". Organizat sub egida 
Ministerului învățămîntului și Uni
unii Asociațiilor Studenților, Semi
narul național se desfășoară pe sec
ții, cu participarea tuturor institute
lor și facultăților cu profil tehnic, 
agronomic și economic, precum și a 
facultăților de fizică și chimie din 
cuprinsul universităților. Cele șapte 
secții sînt repartizate astfel : la In
stitutul politehnic din Timișoara își 
desfășoară lucrările secția de electro
tehnică. energetică și electronică au
tomatică ; Ia Institutul politehnic 
din București — cele două secții, res
pectiv de tehnologia construcțiilor de 
mașini și de chimie industrială șl 
industrie alimentară ; la Academia 
de studii economice — secția de eco
nomia producției, calcul economic și

cibernetică economică ; la Universi
tatea din Craiova — secția agrono
mie, horticultură, silvicultură ; la In
stitutul agronomic din Iași — secția 
medicină veterinară-zootehnie, iar 
la Institutul politehnic din Cluj — 
secția construcții și arhitectură.

In total vor fi prezentate 527 de 
lucrări științifice, selecționate din 
cele 6841 teme dezbătute la ultimele 
sesiuni studențești la care au parti
cipat aproape 20 de mii de studenți, 
viitori specialiști, care actiyează în 
cele circa 1 120 de cercuri de cerce
tare organizate pe întregul învăță- 
mint superior. Toate lucrările pre
zentate se vor tipări în Buletinul 
științific studențesc, care apare anual 
în 3 volume, iar cele mai valoroase 
sub raportul contribuției directe la 
rezolvarea sarcinilor de producție 
vor fi premiate.

După încheierea lucrărilor, parti- 
cipanții la Seminarul național știin
țific studențesc efectuează vizite la 
obiective industrial-economice, sta
țiuni experimentale și laboratoare u- 
zinale.

IN EDITURA POHTICĂ AU APĂRUI
STATUTUL PARTIDULUI CO

MUNIST ROMAN — PRINCIPII 
DE BAZĂ.

ORGANIZAȚII DE MASĂ LE
GALE Șl ILEGALE CREATE, 
CONDUSE SAU INFLUENȚATE 
QE P.C.R. 1921—1944, VOLU
MUL I.

U.T.C. - ORGANIZAȚIA RE
VOLUȚIONARA A TINERETU
LUI DIN ROMANIA

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR 
UNITE Șl INSTITUȚIILE SALE 
SPECIALIZATE. DOCUMENTE 
FUNDAMENTALE.

A. Bolintineanu, M. Malija : 
CARTA O.N.U. — DOCUMENT 

AL EREI NOASTRE.
C. lonescu Gulian : ISTORIA, 

OMUL Șl CULTURA.
Per Hansoon : RISCIND MAI 
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Vladimir Motîl. Cu : Anatoli Kuznefov, 
Pavel Luspekaev, Spartak Mișulin, V. Kadocinikov.

ProducȚie a studioului Mosfilm. Regia :

B B B B B B
poate aduce o importantă contribuție 
la educația socialistă, cultivînd trăsă
turile moral-politice înaintate, dez- 
voltind combativitatea față de feno
menele negative din întreprinderi și 
instituții, față de manifestările de 
indisciplină, chiul, dezinformare, ne
glijență, furturi din avutul obștesc, 
încălcarea normelor de conviețuire 
socialistă. Propaganda este chemată 
să asigure înarmarea membrilor și a 
activului de partid pentru a lua ati
tudine față de confuziile și părerile 
eronate exprimate in dezbaterile de 
idei pe plan internațional, a comba

Învățămîntul de partid
țional, calculul economic, ciberneti
ca economică, diferite metode mo
derne de conducere a unităților pro
ductive, sistemul de decizii șl crite
riile de opțiune la diferite niveluri 
ale conducerii economiei, prognoza 
în activitatea de conducere etc. Un 
loc central va trebui să-l ocupe dez
baterea temelor legate de perfecțio
narea muncii organelor și organiza
țiilor de partid, a activității lor or
ganizatorice și politico-educative, de 
îndrumare și control.

Noul an de învățămînt este anul 
în care întregul nostru popor va săr
bători împlinirea unei jumătăți de 
veac de la crearea Partidului Comu
nist Român. Este o inaltă menire a 
învățămîntului de partid să contri
buie la o cit mai aprofundată cunoaș
tere a eroicului drum de lupte Și 
victorii străbătut de partid in cei 50 
de ani de existență, a rolului jucat 
de luptele revoluționare ale clasei 
muncitoare, ale partidului comunist 
in eliberarea socială și națională a 
poporului român. O dată cu prezen
tarea trecutului, este firesc să fie 
amplu înfățișate bogatele realizări ale 
prezentului, dobîndite de poporul 
nostru sub conducerea partidului, 
perspectivele luminoase deschise de 
Congresul al X-lea prin programul

rare și solidaritate cu toate țările so
cialiste, cu toate partidele frățești, 
pentru întărirea unității mișcării oo- 
muniste și muncitorești și a tuturor 
forțelor democratice, antiimperialiste, 
pentru dezvoltarea colaborării și coo
perării cu toate statele lumii, indife
rent de orînduirța lor socială, pemru 
destindere, pace și securitate mon
dială. Propaganda îl poate ajuta pe 
membrii de partid, pe oamenii mun
cii să cunoască principalele aspecte 
și contradicții ale capitalismului con
temporan, evoluția noilor state inde
pendente, problemele mișcării de 
eliberare națională, ale luptei împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocoloniaiismului.

După cum se știe, un obiectiv ma
jor al activității partidului nostru ÎI 
constituie educarea socialistă a ma
selor largi ale poporului, înrădăcina
rea în întreaga viață socială a prin
cipiilor și normelor eticii socialiste, 
ale echității sociale. Anumite forme 
ale invățămîntului — în primul rind 
cercurile de educație moral-cetățe- 
nească, secțiile de etică create anul 
acesta în cadrul universităților se
rale de marxism-leninism— sint con
sacrate aprofundării acestor proble
me. în ansamblul lui, însă, prin toate 
formele sale, învățămîntul de partid

te cu fermitate ideologică curentele 
reacționare, anticomuniste.

O componentă intrinsecă a educației 
socialiste o constituie formarea unei 
concepții științifice materialiste des
pre natură și societate, combaterea 
oricăror prejudecăți mistice, obscu
rantiste. Merită să fie larg generali
zată experiența valoroasă a unor 
comitete de partid, care in anii tre
cuți au organizat numeroase cercuri 
destinate studiului concepției știin
țifice a partidului despre lume, cicluri 
de expuneri despre noile cuceriri ale 
științei și concluziile materialiste ce 
rezultă din ele.

Cultivarea patriotismului socialist 
— factor generator de înalte valori 
politice și morale, de vitalizare a 
energiilor creatoare ale națiunii — 
educarea în spiritul frăției dintre po
porul român și naționalitățile con
locuitoare constituie țeluri principale, 
permanente ale învățămîntului dc 
partid. în același timp, propaganda 
de partid s-a afirmat și se poate afir
ma în continuare ca un important 
mijloc de educare a comuniștilor, ca 
și a celorlalți oameni ai muncii in 
spiritul internaționalismului proletar, 
definitoriu pentru întreaga viață și 
activitate a partidului nostru.

Realizarea unui învățămînt intere-

sânt, eficient, reclamă, odată cu îm
bunătățirea conținutului, o perfecțio
nare a metodelor de studiu. Este 
aproape matematic verificat că 
manifestările de bucherism și șa
blon, care sărăcesc conținutul de idei 
al învățămîntului și-i slăbesc eficien
ța, apar tocmai acolo unde se folosesc 
metode școlărești, unde se pune ac
centul nu pe gîndire, ci pe simpla 
memorizare. Dezbaterile ideologice, 
confruntările libere de păreri, sim
pozioanele, sesiunile de comunicări 
și referate — organizate tot mai mult 
in ultimii ani — se dovedesc metode 
vii, apte să stimuleze interesul, și ca 
atare trebuie larg folosite — desigur 
cu grija ca ele să fie bine orientate, 
să promoveze cu consecvență și fer
mitate ideologia partidului nostru.

Membrii de partid, oamenii muncii 
apreciază mult informările politice 
asupra problemelor actuale interne 
și internaționale, în care primesc 
răspunsuri la întrebările puse de ei. 
Totuși asemenea informări nu s-au 
organizat în mod sistematic și n-au 
avut o rază de cuprindere suficient 
de largă. în noul an, informările po
litice urmează să aibă loc cel puțin 
odată pe lună, atit pentru activ și 
cadrele din diferitele sectoare, cit 
și pentru masa celor ce muncesc — 
în întreprind ri, instituții, coopera
tive agricole, școli și facultăți etc. 
Reușita lor deplină depinde — cum 
au arătat de atitea ori faptele — de 
competența celor care le fac, de se
riozitatea cu care se răspunde între
bărilor, fără a se ocoli problemele 
mai dificile. Trebuie să devină peste 
tot o regulă ca activiștii cu funcții de 
răspundere să se întîlnească cu oa
menii muncii pentru a răspunde la 
întrebări, a-i informa asupra diferite
lor probleme actuale, asupra noilor 
hotărîri de partid și de stat.

Multitudinea formelor de studiu 
organizate în acest an, varietatea 
programelor au creat premisele pen
tru un studiu diferențiat, corespun
zător preocupărilor și nevoilor de in
formare și cunoaștere ale cursanților. 
Hotărîrea Secretariatului prevede, în 
afară de activitatea în diferitele for
me ale învățămîntului de partid, și 
organizarea trimestrială, in toate or
ganizațiile de bază, a unor dezbateri 
pe teme privind aspecte importante 
ale politicii interne și externe a 
partidului, ale activității economice

și educative, legate de preocupările 
organizației respective.

Pregătirea politico-ideologică a ti
neretului solicită o atenție specială, 
organizațiile de partid avînd datoria 
să sprijine organizațiile U.T.C. în 
organizarea unor forme de studiu 
adecvate pentru diferitele categorii de 
tineri, ca și în informarea acestora 
asupra actualității politice, culturale, 
științifice, asupra curentelor de idei 
din lumea contemporană.

Este limpede că un învățămînt la 
nivelul actualelor exigențe ale parti
dului poate fi realizat numai cu aju
torul unor lectori și propagandiști cu 
o solidă pregătire politică și profesio
nală. Aceasta presupune din partea 
organelor de partid o atentă se
lecționare a lor, înlăturarea celor 
care nu au pregătirea corespunzătoa
re și totodată atragerea tuturor for
țelor capabile să îndeplinească cu 
succes această muncă, — în primul 
rînd activiști de partid și de stat, 
cadre de conducere și specialiști din 
întreprinderi, instituții, școli și facul
tăți. în același timp, comitetele jude
țene sînt datoare să se ocupe stărui
tor de instruirea lectorilor și propa
gandiștilor, de informarea lor asupra 
problemelor ideologice, teoretice și 
social-economice actuale, să organi
zeze schimburi de experiență și dis
cuții privind metodica.

Organele și organizațiile de partid, 
care poartă răspunderea pentru bu
nul mers al învățămîntului, trebuie 
să se ocupe direct, nemijlocit și 
sistematic de îndrumarea și contro
lul activității cercurilor și cursurilor ; 
un sprijin mult mai activ li se cere în 
acest sens comisiilor pentru propa
gandă, învățămînt, știință și cultură de 
pe lîngă comitetele județene de par
tid. A asigura o înaltă calitate și efi
ciență învățămintului, a-i imprima su
flul creator al politicii partidului — 
iată o sarcină pentru a cărei realiza
re organele și organizațiile de partid, 
lectorii și propagandiștii, laolaltă cu 
cursanții sînt chemați să depună toa
te eforturile în noul an de studiu. 
O activitate rodnică pe tărîmul pro
pagandei se va răsfrînge pozitiv asu
pra întregii activități a organizațiilor 
de partid, va face să sporească și 
mai mult rolul lor conducător în în
făptuirea programului de dezvoltare 
a patriei elaborat de Congresul al 
X-lea.
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• Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale4' (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) : Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ? — 20.
• Teatrul de comedie : Cher 
tolne — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra“ (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Harfa 
de iarbă — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste — 
19,30; (sala Studio) : Năzdrăvanul 
Occidentului — 20.
• Teatrul Giuleștl : Comedie 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*4 : 
moara din insula piraților —
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) : Căluțul cocoșat
— 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Seară 
literară Șalom Alechem — 18.
• Teatrul de stat „Valea Jiului44 
din Petroșani (la Teatrul Mic) : 
Doamna spirlduș — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Dldlnel — 
19,30.
• Circul „Globus*4 : Star circus 
»70 — 19,30.

An-

Bu-
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• Fantasme : PATRIA — 9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Omul din Sierra: LUCEAFĂ
RUL — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17;
19,15; 21,30, FESTIVAL — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Răzbunarea Sftntulul t BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21, FAVORIT — 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
8; 10; 12,15; 14,30; 16,45.
• Gala filmului din R.S.F. Iugo
slavia : CAPITOL — 20,30.
• King Kong evadează : VICTO
RIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21, EXCELSIOR — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Soarele alb al pustiului ! CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Unghiul de cădere : LUMINA
— 9,30—15,45 în continuare ; 19,30.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
BUCEGI — 10; 16; 19,15, FLO- 
REASCA — 10; 16; 19,30.
• 100 de carabine : FLACARA — 
10,30; 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Tn arșița nopții : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 17,45; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Tarzan, omul junglei ; Fiul lut 
Tarzan : TIMPURI NOI — 9,30— 
16,30 în continuare.
• A doua premieră ; Trlpttc Bi
zantin ; Vulcani noroioși ; Marmu
ra : TIMPURI NOI — 19,30—21 în 
continuare.
• Șampanie șl melodii — 9; 10,30; 
12,30; 14,30; Dunărea albastră — 
16,30; 18,45; Cel mal mare comic 
din lume — 21 :
(sala Union).
• Călugărița din Monza
ȚA — 9; 11; 13; 16; 18 
MIORIȚA ...............
18,15; 20,30.
• BhUvan Sliome : AURORA — 9.
• Binecuvîntarea î AURORA — 
12; 15; 17,45; 20,30.
• Greșeala regelui : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30.
• Tn umbra coltului ; ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 17,45; 20.
• Feldmareșala î BUZEȘTI
15; 17.
• Cadavrul viu : BUZEȘTI 
19,15.
• Ciclul de filme „Aventurile
Fantomas*4 : DACIA — 8.30—19,30
în continuare.
• Măsura riscului î UNIREA —
14.30.
• My fair lady : UNIREA — 16,30; 
19,15.
• De șapte ori șapte : VOLGA
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Canarul și viscolul s DRUMUL 
SĂRII — 15,30.
• Fantomas contra Scotland-yard: 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Sentința : COTROCENI — 15, 
17,45; 20.
• întîlnirea : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Sechestru de persoană : GLO- 
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. TOMIS — 9—15 în continua
re ; 18; 20,15.
• Splendoare în Iarbă s MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,15.
• Străinii : POPULAR — 15,30; 18; 
20,30, VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Mayerling : MUNCA — 16; 19.
• Soarele vagabonzilor : COSMOS
— 15.30; 18; 20,15.
• Ultimul mohican î ARTA —
15,30; 18; 20,15, PROGRESUL —
15,30; 18; 20,15.
• Hibernatus t RAHOVA — 16; 
18; 20.
• Medicul de la asigurări : FLA
MURA — 10; 12.15; 16; 18,15; 20,30.
• Ciclul de filme „Legendă șl 
Istorie44 : MODERN — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21.
• O părere deosebită : PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Castelul condamnațllor t CRÎN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
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10,00 Teleșcoalfi. 10,20 Probleme 
de geometrie bazate pe egalitate 
(matematică, clasa a VIII-a). Pre
zintă prof. Gh. Călugărița 10,<0 
Aparate electrice și utilizarea lor 
(Fizică, clasele XI—XII). 11,00 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
14,30 Fotbal. întîlnirea internațio
nală amicală dintre echipele Rapid 
București și F.C. Curitiba (Bra
zilia). Comentator : Eftimle Iones- 
cu. Transmisiune de la Stadionul 
Republicii. 18,00 Deschiderea emi
siunii. Interprețl preferați de mu
zică populară. 18,30 Brățara de aur 
— emisiune-concurs organizată de 
Televiziunea Română în colabora
re cu C.C. al U.T.C. Se întrec re
prezentanți din județele : Alba, 
Argeș, Arad, Bacău, Bihor. 19,15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cel mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Re
flector. 20,15 Seară de teatru : 
„Omul cu mîrțoaga* de Gh. Cl- 
prian. Regie și adaptare de Letlția 
Popa. Distribuția : Dana Comnea, 
Constantin Codrescu, Octavian Co- 
tescu, Fory Etterle, Draga Oltea- 
nu, Dorin Varga, Comeliu Duml- 
traș. 22,05 Prim-plan. Botanistul 
Rudolf Palocsal. 22,35 Telejurnalul 
de noapte. 22,45 Muzică ușoară cu 
Shirley Bassey. 23,00 închiderea 
emisiunii.
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VIZITA DELEGAȚIEI MARELUI HURAL 
POPULAR AL R. P. MONGOLE

RECEPȚIE OFERITĂ DE BIROUL
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit, luni seara, o recepție la Pala
tul M.A.N., în onoarea delegației 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole, condusă de Dondogiin Teveg- 
mid, președintele Marelui Hural 
Popular, care ne vizitează țara.

La recepție au luat parte Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Vasile Vîlcu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Mihai Da- 
lea, președintele Comisiei permanen
te pentru politică externă a M.A.N., 
Constantin Stătescu, seocetarul Con
siliului de Stat, Kovacs Gyorgy, Ilie 
Murgulescu și Gheorghe Necula,

*
în cursul zilei de luni, delegația 

Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole a făcut o vizită 
în județul Brașov. Membrii delegației 
au fost însoțiți de Dumitru Balalia, 
președintele Comisiei permanente a 
Marii Adunări Naționale pentru con
siliile populare și administrația de 
stat. Au fost vizitate cooperativa a-

9
vicepreședinți ai M.A.N., Eugen Jebe- 
leanu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Ion Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, Mlhai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., con
ducători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, aca
demicieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, deputați, ziariști.

Au participat Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R. P. Mongole la 
București, și membri ai ambasadei.

*
gricolă de producție Hărman, I.A.S. 
Prejmer și Uzina de autocamioane 
din Brașov.

La amiază. Radu Romul, prim-vice- 
președinte al consiliului popular ju
dețean, a oferit un dejun in cinstea 
oaspeților.

(Agerpres)

ACTIVITATE INTENSĂ 
LA PORȚILE DE FIER

Pe șantierele Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier lucrările de restabilire com
pletă a situației după acciden
tul din ziua de 21 noiembrie 
a.c. se realizează în oonformftate cu 
programul stabilit. Breșa din batar- 
doul la adăpostul căruia se execută 
barajul deversor a fost închisă. Se 
lucrează în continuare la consolida
rea digului, astfel ca în curînd să în
ceapă evacuarea apelor din incinta 
ce a fost inundată. Accidentul nu a 
afectat și nu va afecta lucrările de

finitive. Concomitent cu aceste ope
rații, constructorii și mentorii își 
continuă activitatea normală la prin
cipalele obiective ale sistemului 
hidroenergetic. Duminică și luni, de 
exemplu, programul de betonare la 
ecluză s-a realizat integral. La hi- 
droagregatele nr. 3 și 4, oare sînt în 
montaj, se lucrează în ritm accele
rat în vederea punerii lor în func
țiune înainte de termenele stabilite, 
așa cum prevăd angajamentele co
mune ce și le-au asumat colectivele 
de constructori și montori. (Agerpres)

Protocol de colaborare 
sanitară româno-marocan

La București a fost semnat luni 
Protocolul privind colaborarea și co
operarea între Ministerul Sănătății 
din țara noastră și Ministerul Sănă
tății Publice al Regatului Maroc.

Protocolul prevede organizarea unor 
schimburi de experiență între specia
liști, pentru documentare și informa
re asupra realizărilor în domeniul sa
nitar, colaborare directă între insti
tutele de cercetare medicală pe teme 
de interes reciproc, schimb de publi
cații medicale, participare la con
grese, conferințe, simpozioane știin
țifice, organizate în cele două țări, 
precum și probleme de cooperare 
în domeniul asistenței medicale.

Din partea română Protocolul a 
fost semnat de dr. Alexandru Calom- 
firescu, adjunct al ministrului sănă
tății, iar din partea marocană de dr. 
Driss Zaari, secretarul general al 
Ministerului Sănătății Publice al Re
gatului Maroc.

★

Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a primit la 23 noiem
brie a.c. «delegația Ministerului Să
nătății publice din Maroc, condusă de 
dr. Driss Zaari, secretar general al a- 
cestui minister, cu care a avut o con
vorbire cordială.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit o telegramă din 
partea ministrului relațiilor externe 
al Republicii Chile, Clodomiiro Al- 
meyda, prin care aoesta mulțumește 
pentru felicitările și urările adresate 
cu prilejul numirii sale în funcție.

★
Dr. Rudy Georgy, ■ ministrul con

strucțiilor de mașini pentru industria 
prelucrătoare și construcțiilor de au
tomobile din R. D. Germană, înso
țit de cadre de conducere și specia
liști, a sosit la București, unde va 
purta convorbiri în probleme de in
teres reciproc privind colaborarea și 
cooperarea în domeniul construcției 
de mașini.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întimpinați de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

A fost de față dr. Hans Voss, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Germane la București.

★
Ministrul Mircea Malița a primit, 

luni dimineața, delegația de învăță- 
mînit a R. S. Cehoslovace, condusă de 
Josef Podrouzek, adjunct al minis
trului învățămîntului superior, care 
ne vizitează țara la invitația Minis
terului învățămîntului.

Cu prilejui Zilei naționale a Re
publicii Populare Albania, Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă a 
organizat luni seara la cinematogra
ful „Capitol" din București un spec
tacol de gală cu filmul „Nemurire". 
Realizat de studioul Albania Nouă, 
in regia cineastului Viktor Ghika, 
filmul redă un episod din lupta eroi
că dusă de partizanii albanezi pen
tru apărarea țării împotriva ocupan- 
ților hitleriști.

La spectacol au participat Ion 
Moraru, vicepreședinte al C.S.C.A., 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
M.A.E., oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți Nikolla Profi, 
ambasadorul Albaniei la București, 
și membri ai ambasadei, precum și 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai oorpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizorul Vir
gil Calotescu, secretar al Asociației 
cineaștilor, a înfățișat succinț reali
zările cinematografiei albaneze și a 
prezentat publicului filmul galei.*

Luni a sosit în Capitală o delegație 
a Secției pentru România din cadrul 
Camerei de Comerț din Londra.

în onoarea delegației, ambasadorul 
Marii Britanii la București, Denis 
Seward Laskey, a oferit luni seaca 
o recepție. (Agerpres)
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Astăzi, pe stadionul
A

In cîteva rînduri

viața internațională
Ședințe

ale unor comisii 
permanente 

ale C.A. E.R.
Între 16 și 22 noiembrie s-au des

fășurat la București lucrările celei 
de-a 32-a ședințe a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru energie elec
trică. La ședința comisiei au partici
pat delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, România, 
U.R.S.S. și Ungaria.

în conformitate cu Convenția dintre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugosla
via, la ședință a participat o delega
ție a acestei țări.

La ședința comisiei a participat re
prezentantul Direcției centrale de 
dispecer a sistemelor energetice in
terconectate ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Comisia a examinat sarcinile ce de
curg din hotărîrile Sesiunii a 24-a a 
Consiliului, prognozele de dezvoltare 
a electroenergeticii țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă în 1980, tendințele 
de dezvoltare ale acesteia pină în 
1990 și a relevat propunerile de cola
borare reciprocă a țărilor interesate, 
membre ale C.A.E.R. De asemenea, 
comisia a examinat rezultatele studie
rii fluxurilor de putere în sistemele 
energetice interconectate ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. în perioada 
1971—1975, în scopul evidențierii va
riantei cele mai avantajoase la con
strucțiile de noi linii și pentru o 
mai bună folosire a liniilor electrice 
la transportul de energie electrică.

Au fost convenite programele pen
tru temele de cercetare în domeniul 
energiei electrice, care prezintă in
teres reciproc, în perioada 1971—1975.

Comisia a aprobat planul de lucru 
pe anul 1971, inclusiv tematica de 
bază pe anul 1972.

★
BERLIN 23 (Agerpres) — La Ber

lin a avut loc ședința Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru construc
ții.

în cadrul comisiei au fost discutate 
probleme referitoare la specializarea 
și cooperarea în producție. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme cu 
caracter tehnic, precum și referitoare 
la colaborarea țărilor membre ale 
C.A.E.R. în vederea întocmirii de 
prognoze privind tendințele de dez
voltare în industria construcțiilor și 
industria materialelor de construcții.

Comisia a aprobat planul de lucru 
pe perioada 1971—1973.

★
PRAGA 23 (Agerpres) — La Praga 

a avut loc a 13-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru indus
tria ușoară, la care au participat de
legații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G., Mongolia, Polonia. România, 
„Ungaria, și . U.R.S.S.

Comisia a analizat îndeplinirea sar
cinilor decurgînd din hotărîrile sesiu
nii a 23-a (specială) și a 24-a a 
C.A.E.R. și din hotărîrile ședințelor 
Comitetului Executiv al Consiliului.

La ședință au fost aprobate rezul
tatele activității organelor de lucru 
permanente ale Comisiei pe anul 1970 
în ceea ce privește colaborarea econo
mică și tehnico-științifică în unele 
sectoare ale acestei industrii, precum 
și rezultatele colaborării în vederea 
schimbului de experiență privitor la 
utilizarea metodelor matematice în 
conducerea industriei ușoare, organi
zarea științifică a producției în indus
tria tricotajelor etc.

Comisia a aprobat planul său de 
lucru pe anul 1971.

Ziarul „Nhan Dan" condamnă
recentele bombardamente

asupra R.
HANOI 23 (Agerpres). — în edito

rialul său de luni, ziarul „Nhan Dan" 
protestează împotriva atacurilor să- 
vîrșite de aviația americană la 21 no
iembrie asupra unor zone populate’. 
Ziarul subliniază că declarația mi
nistrului apărării al S.U.A., prin care 
acesta încearcă să justifice grava în
călcare a integrității teritoriale a 
R. D. Vietnam, constituie o dovadă 
certă a faptului că Statele Unite in
tenționează să intensifice războiul 
în R. D. Vietnam. Oricare ar fi ex
plicațiile guvernului S.U.A., atacurile 
aviației americane constituie acte 
brutale de război și de agresiune îm
potriva unui stat suveran.

Pentru poporul vietnamez, pentru 
oamenii progresiști din Statele Unite 
și pentru opinia publică mondială 
este clar un lucru : dacă S.U.A. do
resc într-adevăr să protejeze viața 
militarilor lor, ele trebuie mai întîi 
să retragă toate trupele din Vietna
mul de sud, iar dacă ele doresc în
tr-adevăr să „protejeze viețile pilo- 
ților americani", trebuie să înceteze 
de a-i mai trimite în spațiul aerian

O precizare a
PARIS 23 (Agerpres). — Șeful de

legației R. D. Vietnam la tratativele 
de la Paris. Xuan Thuy, a anunțat 
luni, în cadrul unei conferințe de 
presă, că delegația țării sale nu va 
participa la ședința prevăzută să 
aibă loc la 25 noiembrie, manifes- 
tîndu-și astfel protestul energic față 
de ultimele bombardamente america
ne asupra teritoriului R. D. Vietnam. 
Administrația S.U.A., a declarat Xuan 
Thuy, trebuie să poarte întreaga răs-

D. Vietnam
al R. D. Vietnam", scrie „Nhan 
Dan".

★
HANOI 23 (Agei-pres) — Numeroși 

ziariști vietnamezi și străini au fost 
invitați luni să vadă locurile unde au 
căzut rachetele lansate la 21 noiem
brie de avioane americane deasupra 
districtului Tu Liem, din periferiile 
Hanoiului, informează agenția V.N.A.

Ngo Dien, șeful departamentului 
, de presă al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam, a declarat 
ziariștilor că — avind în vedere atîț 
numărul avioanelor angajate, cit și 
cel al obiectivelor vizate — atacurile 
din 21 noiembrie ale aviației america
ne au fost cele mai puternice din mo
mentul în care Statele Unite au fost 
nevoite să declare încetarea necondi
ționată a bombardamentelor asupra 
teritoriului R.D. Vietnam. Agenția 
V.N.A. menționează că urmele lăsate 
de rachete constituie o dovadă con
cretă a faptului că raidurile aviației 
S.U.A. au vizat obiective civile și nu, 
așa cum afirma ministrul american al 
apărării, Melvin Laird, „amplasa
mente de apărare antiaeriană".

lui Xuan Thuy
pundere pentru obstacolele ridicate 
lucrărilor conferinței de la Paris 
asupra Vietnamului șl pentru toate 
celelalte consecințe grave rezultate 
din acțiunile sale.

Delegația Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a anunțat, la rîndul său, că, 
în semn de solidaritate cu delegația 
R. D. Vietnam, nu va participa nici 
ea la ședința din 25 noiembrie.

MĂSURI IMPORTANTE ADOPTATE 
DE GUVERNUL IORDANIAN ÎMPREUNĂ 

CU REPREZENTANȚII MIȘCĂRII PALESTINENE
AMMAN 23 (Agerpres). — In ca

drul unor discuții la nivel înalt care 
au avut loc sub auspiciile lui Bahi 
Ladgham, președintele Comitetului 
Superior Arab însărcinat cu aplica
rea acordurilor iordaniano-palestine- 
ne de la Cairo și Amman, guvernul 
iordanian și reprezentanții mișcării 
Pfdșștinene au convenit asupra unor 
măsuri importante. •

Purtătorii de cuvînt ai ambelor 
părți au afirmat că majoritatea mă
surilor se referă la retragerea trupe
lor guvernamentale și ale forțelor 
palestinene din zonele urbane, pre
cum și la hotărîrea privind soarta 
celor 330 de palestineni. care conti
nuă să se afle sub stare de arest.

Guvernul iordanian a declarat, în 
acest sens, că își va retrage in scurt 
timp trupele din orașul Zerka, situat 
în apropierea capitalei. Partea pales
tiniană a anunțat, de asemenea, că 
și-a retras forțele de la Amman și 
că, „în cel mai scurt timp posibil", 
și le va retrage și pe cele din orașele 
din nordul țării, Irbid și Jerash.

Totodată, se menționează că cele 
două părți au convenit să pună capăt 
campaniei polemioe prin presă și ra
dio. De asemenea, reprezentanții for
țelor palestinene au anunțat, că va fi 
suspendată activitatea patrulelor lor 
la Amman și în alte orașe iordaniene.

Aceste convorbiri, precum și hotă- 
. rîrije luate, au fost determinate de 

izbucnirea, la începutul săptămînii 
trecute,-a unor noi incidente la 

... Anjman și încalțe localități din. nor,-, 
dul Iordaniei.

Prizonierii de naționalitate siriană 
și irakiană, deținuți de autoritățile 
de la Amman, cu excepția acelora 
care fac obiectul unor acuzații poli
tice și vor fi remiși Comitetului Cen
tral al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, vor fi repatriați, a 
anunțat ziarul palestinean „Al Fatah". 
La această hotărire s-a ajuns in 
urma convorbirilor purtate de o de
legație palestincană cu reprezentanți 
ai guvernului iordanian, în prezența 
lui Bahi Ladgham.

LA PEKIN A FOST SEMNAT

UN ACORD COMERCIAL 
SOVIETO-CHINEZ

PEKIN 23 (Agerpres) — Li Cian, 
ministru adjunct al comerțului ex
terior al R.P. Chineze, și I. T. Grișin, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al U.R.S.S., șeful delegației co
merciale guvernamentale sovietice a- 
flate la Pekin, au semnat un acord 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile dintre cele două țări, infor
mează agențiile China Nouă și 
T.A.S.S.

La semnare au fost de față Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, V. S. Tol-tikov, 
ambasadorul U.R.S.S. în R.P. Chineză.

membrii delegației sovietice și repre
zentanți ai Ministerului Comerțului 
Exterior al R.P. Chineze.

In aceeași zi, vicepremierul Consi
liului de Stat, Li Sieri-nien, a avut o 
întrevedere cu membrii delegației so
vietice conduse de I. T. Grișin. Cu a- 
cest prilej, relatează agenția T.A.S.S., 
au fost abordate probleme ale relații
lor comerciale reciproce. Cele două 
părți, informează agenția China Nouă, 
vor continua schimbul de păreri în 
problema livrărilor reciproce de măr

furi.

Cuvintarea rostită 
de Mehmet Shehu la sesiunea 
Adunării Populare a R. P. Albania
TIRANA 23 (Agerpres). — Luînd 

cuvin tul în cadrul sesiunii Adunării 
Populare a R.P. Albania, Mehmet 
Shehu, șeful guvernului albanez, a 
arătat că în perioada celei de-a 6-a 
legislaturi, care tocmai s-a încheiat, 
Republica Populară Albania a obți
nut importante succese în toate do
meniile vieții economice, sociale și 
culturale. Creșterea producției in
dustriale globale s-a realizat într-un 
ritm accelerat, astfel încît în 1969 
volumul ei a fost cu 70 la sută mai 
mare decît în 1965. Producția bunuri
lor de larg consum a crescut in 1970 
cu 55 la sută în comparație cu anul 
1965. Producția agricolă a anului 
1969 a fost superioară cu 29 la sută 
celei din 1965, țiar producția de ce
reale a atins în\ primii patru ani ai 
cincinalului nivelul prevăzut de plan. 
Pentru 1970 se așteaptă o producție 
de cereale panificabile cu un mic 
deficit. Vorbitorul a arătat că planul 
cincinal nu va putea fi realizat în 
întregime in sectorul creșterii ani
malelor și nici . in ceea ce privește 
cultura unor plante industriale. Re- 
ferindu-se la profundele transfor
mări care s-au produs în ultimii ani 
în viața satelor albaneze, Mehmet 
Shehu a subliniat încheierea cu suc

ces a electrificării întregii țări. In 
continuare, vorbitorul a trecut în re
vistă importantele realizări obținute 
in domeniul învățămîntului și cul
turii.

Abordind apoi probleme ale poli
ticii externe, vorbitorul a relevat că 
in prezent R.P. Albania întreține re
lații diplomatice cu 48 de state ale 
lumii și are schimburi comerciale cu 
un mare număr de țări. Vorbitorul a 
evidențiat relațiile de prietenie fră
țească cu R.P. Chineză, precum și le
găturile de prietenie, cooperare și 
asistență mutuală cu R.D. Vietnam, 
Republica Vietnamului de Sud și 
R.P.D. Coreeană. „Vom dezvolta și 
mai mult relațiile noastre de priete
nie cu Republica Socialistă Româ
nia", a declarat Mehmet Shehu. El 
a subliniat că Republica Populară 
Albania va căuta să mențină relații
le prietenești și corecte cu toate ță
rile cu care are legături diplomatice. 
De asemenea, ea dorește să aibă și să 
mențină raporturi corecte, normale 
și de bună vecinătate cu țările veci
ne, pe baza principiilor egalității, 
respectului reciproc, respectării inte
grității teritoriale, suveranității și 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

„Republicii"

RAPID -
F. C CURITIBA

După cum s-a mai anunțat, 
astăzi după-amiază, pe stadio
nul „Republicii" din Capitală, 
începînd de la ora 14,30. va 
avea loc un atractiv meci de 
fotbal : Rapid — F. C. Curitiba. 
Este meciul de debut în turneul 
pe care formația braziliană îl 
întreprinde în țara noastră. F. C. 
Curitiba este cunoscută iubitori
lor de fotbal din țara noastră 
din iarna trecută, cînd echipa 
noastră națională a jucat cu a- 
ceastă formație, întrecînd-o cu 
scorul de 2—1. F. C. Curitiba 
este antrenată de fostul căpitan 
al naționalei Braziliei, Ramos 
de Oliveira Mauro. înainte de 
a sosi în țara noastră, F. C. Cu
ritiba a mai jucat trei meciuri 
în Franța (3—0 cu Angouleme, 
2—1 cu Angers și 1—1 cu Nan
cy) și două jocuri in Iugoslavia 
(1—1 cu Radnicki Sport Beo
grad și 2—2 cu Vojvpdina Novi- 
sad).

De la Rapid am aflat că din 
formația ce va fi aliniată astăzi 
va lipsi C. Dan, accidentat la 
Brașov. De altfel, se pare că 
Dan nu va reintra decît în pri
măvară.

„STOCKHOLM OPEN", TURNEUL 
INTERNATIONAL DE TENIS, care 
a început în capitala Suediei, A FOST 
MARCAT DE SURPRIZE chiar din 
primul tur. La simplu bărbați, Ismail 
el Shafei (Republica Arabă Unită) a 
fost eliminat cu 3—6, 11—9, 6—2 de 
către danezul Jan Leschly.

ILIE NASTASE l-a întîlnit pe 
suedezul JEMSBY, pe care l-a în
vins cu 6—2, 6—4. Franuiovici (Iu
goslavia) l-a întrecut cu 6—3, 7—5 pe 
australianul Davidson, iar americanul 
Stan Smith a dispus cu 6—1, 6—2 
de compatriotul său, Tom Gorman, 
în proba de dublu bărbați, perechea 
ROY BRATH (S.U.A.)—JEMSBY 
(Suedia) a învins cu 7—5, 6—0 cuplul 
ILIE NASTASE — ION ȚIRIAC, re
zultat apreciat de oomentatori ca o 
mare surpriză.

ÎN ZIUA A DOUA A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE HAND
BAL (JUNIORI) DE LA LVOV, se
lecționata României a întrecut cu 
scorul de 16—15 echipa Cehoslovaciei, 
în celelalte jocuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Polonia — Un
garia 12—12 ; R. D. Germană — Bul
garia 17—14 ; U.R.S.S. 1 — U.R.S.S. II 
29—25.

REZULTATELE ÎNREGISTRATE 
IN ETAPA A 15-A A CAMPIONA
TULUI CEHOSLOVAC DE FOTBAL: 
Slavia Praga — V.S.S. Kosice 2—1 ; 
Dukla Praga — Skoda Plsen 4—0 ; 
Z.V.L. Jilina — Sparta Praga 3—1 ; 
Lokomotiv Kosice — Inter Bratislava 
0—1 ; Tatran Preșov — Jednota Tren- 
cin 1—0 ; Slovan Bratislava — T. J. 
Trjinec 3—0 ; Sklo Union Teplioe — 
Banik Ostrava 0—0 ; T. E. Gotwaldow 
— Spartak Trnava 0—1.

Protocol privind 
schimburile de mărfuri 

dintre România 
și Cipru pe anul 1971

NICOSIA 23 (Agerpres). — La Ni- 
oosia a fost semnat protocolul privind 
listele de mărfuri ce vor face obiec
tul schimburilor dintre Republica So
cialistă România și Republica Cipru 
în anul 1971. Protocolul prevede spo
rirea schimburilor reciproce cu 25 la 
sută față de anul trecut. România va 
exporta în Cipru tractoare, autovehi
cule, mașini agricole, diverse mașini, 
echipament industrial, materiale de 
construcții, produse din lemn, anve
lope etc. și va importa citrice, piei, 
diverse țesături textile, lină și alte 
produse.

încetarea din viată 
a președintelui 

Singaporelui
SINGAPORE 23 (Agerpres). — l^a 

23 noiembrie a încetat din viață 
Yusof bin Ishak, președintele Repu
blicii Singapore.

Yusof 'bin Ishak s-a născut în 
anul 1910, într-o familie de func
ționari, în localitatea Perak din Ma- 
layezia. După terminarea studiilor 
desfășoară o intensă activitate publi
cistică. în anul 1946 devine director 
al ziarului „Utusan Melayn", princi
palul periodic din Malaya.

La începutul anului 1959, Yusof bin 
Ishak este numit președinte al ser
viciului public din Administrația an- 
glo-singaporeză.

La 3 decembrie 1959, conform noii 
constituții a țării, Yusof bin 
Ishak este ales primul șef de națio
nalitate malayeză al statului Singa
pore. Adunarea Legislativă îl alege 
din nou în aceeași demnitate la 1 
ianuarie 1964.

Yusof biri Ishak sprijină gu
vernul condus de Lee Kuan Yew în 
acțiunea desfășurată la 9 august 1965, 
care a dus la separarea Singaporelui 
de Federația Malayeză.

La 22 decembrie 1965, Parlamentul 
votează noua constituție a țării, iar în 
funcția de președinte al republicii 
este ales din nou Yusof bin Ishak.

Profesorul Jeoh Ghim Seng, preșe
dintele parlamentului Singaporelui, 
a fost numit luni președinte ad-in- 
terim al republicii, in urma încetă
rii din viață a șefului statului, Yusof 
Ishak.

Reuniunea guvernului R.A.U.

Cancelarul W.
ROMA 23. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : Luni sea
ra a sosit la Roma cancelarul Repu
blicii Federale a Germaniei, Willy 
Brandt, care va face o vizită oficială.

In centrul convorbirilor cancelaru- 
• liîl*Vest-tg0t'irfan-eu oficialitățile iti-' 

liene se vor afla probleme privind 
politica R.F.G. față de țările socialiști 
europene, securitatea europeană, Pia
ța comună

„TRATATUL DINTRE 
ESTE CONFORM

HAMBURG 23 (Agerpres). — „Tra
tatul încheiat intre R.F. a Germaniei 
și Polonia este conform Constituției 
și nu necesită ratificarea de către c 
majoritate de două treimi în parla
ment", a declarat Walter Scheel, mi
nistrul afacerilor externe, intr-un 
interviu acordat ziarului „Bild am 
Sonntag". Ministrul a subliniat că 
tratatrd a fost examinat de minis-

Brandt la Roma
STUTTGART. — Luind cuvintul la 

Congresul scriitorilor din R. F. a 
Germaniei, cancelarul Willy Brandt a 
declarat că „demagogi folosind o tac
tică ’ bine cunoscută" au început „să 
calortnțieze și să ațîțe heîncetat" îm- 
șuitriva politicii guvernului federal. 
El a relevat, totodată, că guvernul 
vest-german se străduiește „să re
ducă prejudecățile, și neîncrederea, 
poveri ale unul război cu consecința 
grele".

R. F. G. Șl POLONIA 
CONSTITUȚIEI”

țerele federale înainte de parafare 
și apreciat ca fiind conform cu pre
vederile actualei constituții vest- 
germane.

Această luare de poziție reprezintă 
o replică la subterfugiul procedural 
al opoziției creștin-democrate care 
declară că, pentru a fi aprobat, acest 
tratat ar necesita o majoritate de 
două treimi.

CAIRO 23 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri al R.A.U. s-a întrunit 
luni în prima sa reuniune după re
centa reorganizare a cabinetului, in
formează ziarul „Al Ahram". Cu 
aoest prilej, a fost examinat progra
mul politic al guvernului, pe care 
premierul Mahmud Fawzi îl va su
pune Adunării ’Naționale a R.A.U. la 
25 noiembrie. Continuînd activitatea 
de reorganizare a aparatului de stat, 
Consiliul de Miniștri a hotărit for
marea comitetelor pentru planificare, 
problemele producției, problemele a- 
griculturii și irigațiilor, problemele 
deservirii populației, precum și a 
unui comitet însărcinat cu adminis
trația locală. La Cairo se precizează 
că aceste comitete își vor coordona 
activitatea și vor ține seama de pla
nurile generale de dezvoltare și de

îmbunătățire a activității aparatului 
de stat.

Cotidianul „Al Ahram" informează, 
pe de altă parte, că, in cadrul reu
niunii, Mahmud Riad, vicepremier 
și ministru de externe, a prezentat 
un raport complet asupra evoluției 
situației politioe și rezultatelor la 
care s-a ajuns în cadrul dezbaterilor 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U,

Ministrul apărării al R.A.U., Mo
hammed Fawzi, reîntors de la Damasc, 
unde a avut întrevederi cu premierul 
sirian Hafez Assad, pu șeful statului 
major al armatei, generalul Mustafa 
Tlass, și cu alte oficialități, a pre
zentat un raport asupra convorbirilor 
cu noii conducători sirieni. Agenția 
M.E.N. apreciază drept pozitive re
zultatele vizitei lui Mohammed 
Fawzi la, Damasc.

ALEGERILE DIN BAVARIA

Grecia și cooperarea interbalcanică
ATENA 23 (Agerpres) — Christian 

Xanthopoulos-Palamas, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Gre
ciei, a declarat în cadrul unei confe
rințe de presă că „țara sa este con
vinsă că îmbunătățirea relațiilor prin 
contacte bilaterale va duce în cele 
din urmă la relații multilaterale și 
de colaborare între țările balcanice".

Cu aceeași ocazie, relatează agenția 
Reuter. Xanthopoulos-Palamas a in
format că diplomatul grec Constantin

Tranos va vizita Sofia la 25 noiem
brie pentru a discuta cu oficialități 
bulgare probleme de interes reciproc. 
Pe de altă parte, el a adăugat că re
lațiile dintre Grecia și Iugoslavia sînt 
satisfăcătoare și s-au îmbunătățit în 
ultimul timp. „O dovadă în acest 
sens o constituie recentul protocol 
semnat de cele două țări cu privire 
la schimbul de mărfuri, în valoare de 
50 milioane dolari pentru fiecare par
te", a relevat Xanthopoulos-Palamafi.

Contradicții comerciale
interoccidentale

WASHINGTON 23 (Agerpres). - 
într-un raport al Comitetului anglo- 
nord-american, publicat la Washing
ton, se subliniază că S.U.A. și Europa 
occidentală vor trebui să rezolve ur
gent problemele lor economice în așa 
fel încît comerțul dintre ele să mar
cheze noi puncte de liberalizare. Ra
portul constată că în prezent cei doi 
parteneri se află în fața unui „război 
comercial" major și a unor conflicte 
economice și politice.

Comitetul, care este alcătuit din 
82 de personalități marcante ale vie
ții economice din S.U.A., Anglia și 
Canada, relevă că în ultimii zece 
ani au sporit între cei doi parteneri 
comerciali măsurile protecționiste și 
discriminatorii. In acest sens se 
menționează actuala lege protecțio- 
nistă „Mills" adoptată de S.U.A. in 
vederea contingentării importurilor 
de textile, încălțăminte, petrol și

alta mărfuri, precum si practicile a- 
gricole discriminatorii ale Pieței 
comune.

Referitor la adoptarea legii „Mills" 
de către Camera Reprezentanților, 
agențiile de presă continuă să trans
mită reacții care pronostichează de
clanșarea unui conflict comercial 
grav intre S.U.A. și partenerii lor. 
Astfel. într-un interviu acordat zia
rului „Chicago Daily News", minis
trul de externe norvegian, Sveinn 
Stray, își exprimă părerea că legea 
amintită constituie primul pas al 
unei politici protecționiste care va 
prejudicia grav libertatea comerțu
lui internațional. El a relevat că le
gea va avea consecințe indirecte și 
asupra Norvegiei, care, prin flota sa 
comercială, deservește cu textile și 
alte produse afectate de prevederile 
ei piața americană.

*

(

i

*

£

l

© P.L.D. își recîștigâ pozițiile • înlăturarea corn 
pletă a partidului neonazist

1 Duminică seara la 
( Munchen au fost date 

publicității rezultatele
I definitive ale alegeri

lor de deputați pentru
' dieta (parlamentul} 

landului Bavaria. Con
form datelor oficiale. 
Uniunea Creștin So
cială a obținut 56,4 la 
sută din voturi (124 
mandate), Partidul So
cial Democrat,) 33,3 la 
sută (70 mandate) iar 
Partidul Liber De
mocrat, 5,5 la sută (10 
mandate). Conducerea 
landului Bavaria va fi, 
ca și pină acum, asi
gurată de un guvern 
creștin-social — prezi
dat de Alfons Goppel 

Survenind la puțină 
vreme după alegerile 
din landul Hessa, scru
tinul din Bavaria a 
fost așteptat cu un in
teres sporit, ca oferind 
un indiciu suplimentai 
asupra stării de spirit 
a corpului electoral. Și 
intr-adevăr, tendințele 
exprimate in Hessa 
s-au confirmat în mod 
convingător. Dacă in 
ce privește cele două 
mari partide, U.C.S. și 
P.S.D., rezultatele erau 
previzibile și nu aduc 
modificări importante 
față de alegerile din 
1966, reține in mod 
deosebit atenția situa
ția celorlalte partide. 
Un fapt cu totul sem
nificativ este reintra
rea în dieta landului a 
reprezentanților Parti
dului Liber Demo
crat, care la preceden
tele alegeri regionale

își pierduse toate locu
rile. In același timp, 
partidul de 
neonazistă 
„național 
care la ultimele 
geri obținuse 7,4 la su
tă din voturi și. 15 
mandate, a fost de astă 
dată complet înlătu
rat din reprezentarea 
landului. Intr-o decla
rație dată publicității. 
Comitetul de direcție 
al Partidului 
Democrat 
„rezultatul 
din Bavaria 
justifice, o 
plus, viabilitatea coali
ției guvernamentale". 
La- rîndul ei, conduce
rea Partidului Liber 
Democrat a subliniat 
:ă „revenirea reprezen
tanților P.L.D. in dieta 
de la Miinchen consti
tuie o victorie 
triva tuturor 
cercuri politice care a- 
firmau că acest partid 
este pe cale de dispa
riție".

Infringerea candida- 
tilor partidului „națio
nal democrat" în acest 
land prin obținerea u- 
nui procent de numai 
2,9 la sută din vo
turi, este considerată 
in cercurile politice 
vest-germane drept o 
serioasă lovitură dată 
cercurilor extremismu
lui de dreapta. După 
cum se știe, în Bava
ria își desfășoară acti
vitatea majoritatea or
ganizațiilor neonaziste

orientare 
intitulat 

democrat" 
ale-

Social 
aprecia că 
alegerilor 
vine să 
dată în

im po- 
acelor

iar infringerea acesto
ra „pe teren propriu" 
— cum scriu ziarele de 
aici — reprezintă o ca
tegorică respingere din 
partea electoratului 
vest-german a extre
miștilor de dreapta, 
care și-au propus drept 
principal țel denigra
rea și subminarea po
liticii actualei coaliții 
guvernamentale, și în 
primul rind a politicii 
de normalizare a rela
țiilor cu țările din Eu
ropa răsăriteană. In 
aceeași ordine de 
idei, Herbert Weh
ner, vicepreședinte al 
Partidului Social De
mocrat și președinte al 
grupului social-demo
crat in Bundestag, a 
declarat că : „dispari
ția Partidului Națio
nal Democrat din die
ta de la- Munchen con
stituie un mare succes 
pentru noi ca și pen
tru toate forțele demo
cratice din R.F.G. A- 
legerile de duminică 
au confirmat coaliția 
socialist-liberală de Ia 
Bonn".

Toate acestea sînt e- 
lemente care îndreptă
țesc pe observatorii 
politici să afirme că 
alegerile din Bavaria 
echivalează dr un nou 
vot de încredere, 
primul rînd față 
politica externă 
guvernului 
Scheel.

în 
de 
a 

Brandt—

Bonn, 23
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viața internațională
0 contribuție importantă la cauza 

întăririi colaborării și unității 
țărilor socialiste, la consolidarea 

păcii in Balcani și in întreaga lume
Larg ecou internațional al vizitei in R. P. Bulgaria a delegației de partid 

și guvernamentale române condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Comentind vizita făcută în R. P. Bulgaria de dele
gația de partid și guvernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, presa din numeroase țări relevă însemnăta
tea pe care convorbirile purtate cu tovarășul Todor

Jivkov și alți conducători bulgari, precum și Trata
tul de prietenie, colaborare și asistență mutuală sem
nat la Sofia o au pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări. Este evidențiată, de asemenea, contri
buția pe care vizita o aduce la cauza intăririi colabo
rării și unității țărilor socialiste, la consolidarea păcii 
in Balcani și în întreaga Europă.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 
CELUI DE-AL X-LEA 

CONGRES AL P. M. S. U.

Pornind de la principiile relațiilor 
dintre statele socialiste, cele două 
țări se obligă și pe viitor să dezvolte 
colaborarea dintre ele în domeniul 
economic și tehnico-științific, subli
niază intr-un comentariu ziarul „RA- 
BOTNICESKO DELO". Ele își asu
mă obligația de a contribui la dez
voltarea și întărirea legăturilor eco
nomice și a colaborării în cadrul 
C.A.E.R., precum și cu celelalte state 
socialiste. Aceasta prezintă o însem
nătate excepțional de mare, atît pen
tru cele două state, cit și pentru în
treaga comunitate socialistă.

„Tratatul semnat între Bulgaria și 
România este un tratat de prietenie 
și colaborare nu numai între două 
popoare prietene, scrie ziarul. El 
este bazat pe principiile Cartei 
O.N.U. și constituie o contribuție se
rioasă la întărirea unității și coeziu
nii statelor socialiste. El are o mare 
însemnătate pentru consolidarea pă
cii și colaborării în Balcani, pentru 
realizarea visului secular al tuturor 
popoarelor de a trăi în pace și sigu
ranță, de a clădi o lume fără arme 
și războaie'1.

La rîndul său, ziarul „ZEMEDELS- 
KO ZNAME" subliniază că „relațiile 
dintre Bulgaria și România sînt fa
vorizate și de apropierea geografică 
directă, de posibilitățile pe care le 
creează această împrejurare pentru 
dezvoltarea cît mai eficientă a cola
borării în toate domeniile vieții, in 
interesul construcției socialiste, în 
interesul consolidării păcii în Bal
cani, în Europa și în lume... în ce 
privește forța sa de acțiune — să 
reamintim, scrie ziarul, că el este 
continuarea tratatului de alianță din 
1848, care a demonstrat eficacitatea 
și conformitatea sa cu scopul. Al 
doilea tratat, adaptat cerințelor pe 
care le impun ritmul furtunos de 
dezvoltare a țărilor noastre în ac
tuala etapă și schimbările interve
nite în situația internațională, va fi, 
fără îndoială, un instrument și mai 
eficace pentru înaintarea pe mâi de
parte a Bulgariei și României pe ca
lea construcției socialiste...

Opinia publică bulgară întîmpină 
cu profundă satisfacție rezultatul is
toric obținut în timpul vizitei în țara 
noastră a delegației de partid și gu
vernamentale române. Poporul nos
tru este convins că sînt create condi
țiile pentru îmbogățirea cu un nou 
conținut a legăturilor apropiate, fră
țești cu poporul României socialiste 
vecine11.

„OTECESTVEN FRONT" relevă 
că, ,Juind în considerare schimbările 
din cele două țări, progresul pe calea 
socialismului și comunismului, trata
tul deschide perspective pentru o și 
mai vastă colaborare pe baza revo
luției tehnico-științifice care se reali
zează în prezent în Bulgaria și Româ
nia, sub conducerea partidelor co
muniste bulgar și român11.

AGENȚIA DE ȘTIRI B.T.A., comen- 
tînd semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre cele două țări, subliniază că, în 
esența sa, acesta este un tratat care 
pune, ș în primul rînd, accentul pe 
perspectivele relațiilor viitoare între 
Bulgaria și România. în același timp, 
însă, acest tratat face parte inte
grantă din colaborarea țărilor so
cialiste. Nu poate exista indoială, 
subliniază agenția telegrafică bul
gară, că semnarea tratatului consti
tuie un element constructiv impor
tant in crearea sistemului de securi
tate europeană.

Ziarul „AFTENPOSTEN11, coti
dianul norvegian cu cel mai mare ti
raj, publică o corespondentă a tri
misului său special, care relatează 
despre vizita președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu. în 
R.P. Bulgaria. Menționînd că scopul 
principal al vizitei a fost reînnoirea 
Tratatului de prietenie cu Bulgaria, 
ziarul face aprecieri cu privire la 
activitatea diplomatică largă desfă
șurată de conducerea de partid și de

„IDNOHOO-r 
SE PREGĂTEȘTE PENTRU 

NOAPTEA TUNARĂ
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

Lunomobilul sovietic „Lunohod- 
1“ se pregătește pentru noaptea 
lunară ce începe la 24 noiem
brie. Operațiunile de alegere a 
unui loc potrivit de „parcare" 
au durat mai multe ore și au 
fost dirijate, prin radio, de cen
trul terestru. Aparatul va trebui 
să facă față unor condiții foarte 
grele, specifice nopții lunare, in 
primul rînd, temperaturilor ex
trem de scăzute. (Frecvent, in 
timpul nopții lunare, mercurul 
termometrelor coboară pină la 
minus 150 de grade Celsius). Oa
menii de știință sovietici — 
creatorii primului aparat care 
se deplasează pe solul lunar — 
speră ca „Lunohod-1“ să reziste 
cu succes tuturor încercărilor. 
Toate aparatele de la bordul 
lunomobilului, inclusiv cele 
peste citeva sute de transmiță- 
toare speciale, funcționează nor
mal, menționează agenția 
TJi.S.S. 

stat a României și la politica țării 
noastre in Balcani. El subliniază că 
„discuțiilor din capitala Bulgariei li 
se acordă o mare importanță, pentru 
faptul că ele constituie un nou pas 
pe calea apropierii înregistrate în 
ultimul timp între statele balcanice11. 
După ce amintește unele acțiuni pe 
calea apropierii între statele din a- 
ceastă zonă a lumii, ziarul sublinia
ză că „în aceste condiții de destin
dere, România joacă un rol activ11.

Ziarul sovietic „PHAVDA" publică 
informații referitoare la vizita de
legației române în Bulgaria, subli
niind că în tratatul semnat cu acest 
prilej se vorbește despre întărirea 
prieteniei tradiționale și colaborării 
multilaterale între cele două țări. în 
document, relevă ziarul, se constată 
că una din principalele premise ale 
asigurării securității europene o con
stituie -inviolabilitatea frontierelor 
din Europa, create după cel de-al 
doilea război mondial.

într-o corespondență transmisă din 
Sofia, relevînd faptul că noul tratat 
urmărește întărirea și adîncirea co
laborării multilaterale a popoarelor 
român și bulgar, ziarul budapestan 
„NEPSZABADSAG" subliniază că 
acest tratat este important și pentru 
„consolidarea unității și frăției țărilor 
socialiste, crearea unei atmosfere de 
colaborare și înțelegere reciprocă în 
Balcani și in întreaga lume11.

La rîndul său, ziarul cehoslovac 
„SVOBODNE SLOVO" subliniază că 
noul Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, semnat la So
fia între Bulgaria și România „des
chide largi posibilități colaborării în 
domeniul politic, economic, științific 
și cultural între ambele țări11. Trata
tul, relevă ziarul, prevede și dezvol
tarea relațiilor economice bilaterale,

După votul din Adunarea Generală a 0. N. U.

R. P. Chineză trebuie să și reia 
locul la Națiunile Unite

• Luări de poziție în 
ale presei

TOKIO 23 (Agerpres). — Partidul 
Comunist din Japonia a dat publici
tății o declarație în care apreciază 
votul pentru rezoluția cu privire la 
restabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U. drept o victorie cu semnifi
cații istorice pentru forțele democra
tice ale lumii. Declarația menționea
ză că Japonia are obligația morală de 
a normaliza relațiile cu China și cere 
guvernului să înceapă de urgență ne
gocieri cu Republica Populară Chi
neză, pentru stabilirea de relații di
plomatice.

Pe de altă parte, Saburo Eda, se
cretar general al Partidului Socialist 
din Japonia, a arătat că rezultatul 
votului confirmă recunoașterea fap
tului că nu .este posibilă reglementa
rea vreunei mari probleme interna
ționale fără participarea Republicii 
Populare Chineze. Saburo Eda a ce
rut oficialităților japoneze să recu
noască guvernul de la Pekin ca sin
gurul guvern legitim al Chinei.-

Directorul Biroului Internațional al 
partidului Komeito, Akira Kuro- 
yanagi, a afirmat că rezultatul votu
lui arată clar că opinia publică inter
națională este în favoarea restabili
rii drepturilor legitime ale Chinei la 
Națiunile Unite, ca o măsură indis
pensabilă pentru menținerea păcii 
în lume și pentru întărirea O.N.U. 
El a menționat că partidul Komeito

agențiile de presă transmit:
Cea de-a 11-a întîlnire 

ordinara a reprezentanților 
celor patru puteri In cadrul 
schimburilor de păreri asupra proble
melor privind Berlinul Occidental, s-a 
desfășurat în clădirea fostului Con
siliu de control. în cursul acestei 
reuniuni, care a durat peste 7 ore, 
ambasadorii au continuat dezbaterile 
asupra „chestiunilor aflate în prezent 
în studiu" — se precizează într-un co
municat dat publicității. S-a convenit 
ca următoarea întîlnire să aibă loc 
la 10 decembrie.

Noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar 
al R.P. Chineze ln u.r.s.s., 
Liu Sin-Ciuan, a sosit la 22 noiem
brie la Moscova, anunță agenția TASS. 
Luni, Andrei Gromîko, ministrul de 
externe al Uniunii Sovietice, l-a pri
mit pe noul ambasador al R.P. Chi
neze, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare. 

specializarea și cooperarea în diverse 
ramuri ale economiei naționale.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Bulgaria, ca și vizita sa 
recentă în Iugoslavia, constituie o 
expresie a relațiilor de prietenie și 
colaborare strînsă cu toate țările so
cialiste, principiu pe care România îl 
pune la baza întregii sale politici ex
terne, a subliniat intr-o emisiune a 
sa TELEVIZIUNEA VEST-GERMA- 
NA. Referindu-se în continuare la 
faptul că, în repetate rînduri, Româ
nia a fost promotoarea unor iniția
tive privind crearea de zone ale păcii 
și înțelegerii în diferite regiuni ale 
lumii, comentariul televiziunii subli
niază că în „Balcani, regiune supra
numită odinioară «butoiul de pulbere 
al Europei», există astăzi condiții 
obiective pentru asigurarea unui cli
mat de destindere, propice unei co
laborări eficiente între toate statele 
din această zonă, independent de 
concepțiile și structura lor politică.

Ziarul „LE FIGARO11, relevînd in
tensa activitate depusă de șeful sta
tului român, Nicolae Ceaușescu, în 
domeniul asigurării unui climat de 
încredere și bune relații între țări din 
diferite regiuni ale lumii, sublinia
ză rolul convorbirilor româno-bul- 
gare in contextul raporturilor balca
nice. „A destinde atmosfera în Bal
cani, a crea aici o zonă de pace, de- 
nuclearizată, a spori schimburile co
merciale, culturale și politice între 
țările balcanice constituie unul din 
obiectivele sale principale11.

Corespondențe și informații des
pre vizita delegației de partid și gu
vernamentale române în Bulgaria au 
apărut și, în ziare din Grecia, Italia, 
R.F. a Germaniei, Austria și alte 
țări.

(Agerpres).

Japonia • Comentarii 
americane
va depune toate eforturile pentru 
normalizarea relațiilor japono-chl- 
neze și că va încerca să determine 
guvernul să-și schimbe politica față 
de Republica Populară Chineză, po
litică ce contravine tendințelor ge
nerale ale lumii, relatează agenția 
Kyodo.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Presa americană continuă să comen
teze rezultatul votului din Aduna
rea Generală privind reprezentarea 
Chinei la O.N.U.

Ziarul „Washington Daily News11 
scrie : „Pare acum inevitabil că 
China comunistă își va ocupa locul 
la O.N.U. Nici măcar condiția unei 
majorități de două treimi nu este de 
natură să constituie un impediment 
pentru a bloca în viitor China popu
lară. Un număr tot mai mare de 
țări, printre care aliați apropiat! ai 
S.U.A., recunosc pe chinezi și susțin 
că este ilogic să rămînă în afara 
O.N.U. o tară atît de mare11.

„New York Times11 exprimă pă
rerea că S.U.A. nu mai pot rămîne 
pe vechea poziție în problema re
prezentării Chinei la Națiunile 
Unite. „Sentimentul opiniei publice 
americane, relevă ziarul, a făcut o 
cotitură hotărâtoare în ultimii ani 
în direcția acceptării realității Chinei 
comuniste11.

Printr-un decret ol Prezi
diului Marelui Hural Popu
lar, Lodonghiin Rincin a fost numit 
ministru al afacerilor externe al R.P. 
Mongole. Se amintește că fostul mi
nistru de externe al R. P. Mongole, 
L. Toiv, a încetat din viață în iulie 
1970.

Potrivit rezultatelor pre
liminare ale alegerilor din 
Brazilia, partidul de guvernămînt 
„Arena" a obținut 90 la sută din to
talul locurilor din Congres, intrînd 
In posesia a 59 de mandate de sena
tori și 220 mandate de deputați. Par
tidul de opoziție — „Mișcarea demo
cratică braziliană" — a cîștigat 7 man
date în Senat și 90 în Camera 
Reprezentanților.

0 delegație tehnico-ști- 
ințifică a R.P.D. Coreene, 
condusă de Won Dong Gu, ministru

R. P. CHINEZĂ

TOVARĂȘUL GHEORGHE RADUIESCU
OASPETE AL COMUNEI POPULARE

PEKIN 23 — Corespondentul Ager
pres I. Gălățeanu transmite : Tova
rășul Gheorghe Răduleecu, membru al 
Comitetului Executiv , al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, și per
soanele care îl însoțesc au fost luni 
oaspeții membrilor Comunei populare 
„Prietenia chino-română11 din subur
biile Pekinului. La sosire, oaspeții 
români au fost salutați de reprezen
tanți ai conducerii comunei și de nu
meroși țărani, care au ovaționat în
delung pentru prietenia dintre cele , 
două popoare.

Vizita delegației
NICOSIA 23 (Agerpres). — Delega

ția Partidului Comunist Român con
dusă de tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., aflată în 
vizită în Cipru, la invitația Partidu
lui progresist al oamenilor muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), s-a întîlnit in inter--

În Comitetul pentru probleme economice

și financiare al Adunării Generale a O.N.U.

Adoptarea proiectului de rezoluție 
privind rolul științei și tehnologiei 

moderne inițiat de România
NEW YORK 23 — Corespondentul 

Agerpres C. Alexandroaie transmi
te : Proiectul de rezoluție inițiat de 
delegația română la punctul înscris 
de țara noastră pe agenda actualei 
sesiuni a O.N.U. — „Rolul științei 
și tehnologiei moderne în dezvoltarea 
națiunilor și necesitatea intăririi coo
perării economice și tehnico-științi
fice între state11 — a fost adoptat în 
unanimitate luni de către Comitetul 
pentru problemele eoonomioe și fi
nanciare al Adunării Generale. Do
cumentul înscrie pe lista coautorilor 
20 de state din toate regiunile geo
grafice, aparținînd unor sisteme so
cial politice diferite, fapt care evi
dențiază importanța inițiativei româ
nești, largul oonsens realizat în le
gătură cu necesitatea intensificării 
eforturilor statelor .pentru lărgirea 
cooperării internaționale în domenii
le vizate, în scopul facilitării progre
sului economic și social al națiuni
lor, al promovării cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Rezoluția adoptată pornește de la 
recunoașterea', faptului că, față de 
progresele uriașe ale științei și teh
nologiei și aplicarea lor la dezvol
tare, ceea ce s-a realizat pînă acum 
pe linia cooperării internaționale în 
acest domeniu este încă insuficient. 
Intensificarea preocupărilor în aceas
tă direcție se impune, de aceea, ca 
un obiectiv important și actual. Se 
are, de asemenea, în vedere intere
sul tuturor țărilor de a beneficia de 
cuceririle științei și tehnologiei mo
derne în scopul accelerării dezvoltă
rii lor eoonomice și sociale și de a 
li se lărgi accesul la valorile mate
riale și spirituale mondiale, cu lua
rea în considerație a situației spe
ciale a țărilor în curs de dezvoltare.

Rezoluția se referă, de asemenea, 
la contribuția guvernelor în promo
varea științei și tehnologiei în cadrul 
politicilor lor naționale și încuraja
rea, prin modalități noi, a coopera 
rii economice și tehnico-științifice, pe 
cale bi și multilaterală, pe baza 
principiilor Cartei O.N.U. In acest 
context, rezoluția stipulează impor
tanța pe care o reprezintă stabilirea 
unor legături de colaborare directă 
între instituțiile de specialitate din 
diverse țări, indiferent de nivelul 
dezvoltării lor economice și sistemul 
lor social-politic.

în rezoluție este cuprinsă și ideea 
promovării și aplicării științei și teh

adjunct al industriei chimice, pre
ședinte al părții coreene în Comi
sia de colaborare tehnico-științifică 
chino-coreeană, a sosit la Pekin. De
legația, informează agenția China 
Nouă, va participa la cea de-a 11-a 
sesiune a Comisiei.

Cu ocazia apropiatei deschideri 
la Moscova a expoziției „Nico
lae Grigorescu", ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în U.R.S.S., Teodor Marinescu, a 
organizat în saloanele ambasadei 
o întîlnire prietenească în ca
drul căreia a fost prezentat un 
film închinat vieții și creației 
marelui pictor român.

Sub auspiciile Comitetului 
pentru relații culturale cu străi
nătatea al R.P.D. Coreene, la 19 
noiembrie a.c. la Phenian a avut 
loc vernisajul unei expoziții 
românești de fotografii, înfăți- 
șlnd aspecte din realizările ob
ținute de poporul român în anii 
construcției socialismului.

Tovarășul Gheorghe Răduleacu și 
persoanele care îl însoțesc au fost 
informați despre sucoesele repurtate 
de această comună populară, despre 
preocupările ei de viitor.

Au fost vizitate diferite sectoare de 
producție. Tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu s-a întreținut cordial cu 
membrii comunei și a urat harnicu
lui ei colectiv succese și mai mari 
în activitatea sa.

Conducerea comunei populare i-a 
rugat pe oaspeții români să transmită 
un cald salut prietenesc membrilor 
cooperativei agricole de producție 
„Prietenia româno-chineză".

P. C. R. in Cipru
valul 19—22 noiembrie a.c. cu activul 
și membrii comitetelor regionale ale 
Partidului A.K.E.L. din Nicosia, Fa
magusta, Limassol și Kirenia. în a- 
ceeași perioadă, delegația a vizitat 
unități eoonomice și sociale, monu
mente istorice din Cipru.

nologiei moderne în procesul dez
voltării, prin intermediul organiza
țiilor din sistemul Națiunilor Unite. 
Astfel, organismele competente din 
sistemul Națiunilor Unite, Consiliul 
Economic și .-Social și Comitetul său 
consultativ pentru aplicarea științei 
și tehnicii la dezvoltare, U.N.C.T.A.D. 
și U.N.I.D.O., instituțiile specializate, 
îndeosebi UNESCO, precum și co
misiile economice regionale, sînt 
chemate să intensifice cooperarea e- 
conomică, științifică și tehnică în ca
drul programelor lor existente și de 
viitor și să sprijine eforturile sta
telor membre, în special ale țărilor 
în cuns de dezvoltare, în vederea fo
losirii științei și tehnologiei pentru 
realizarea obiectivelor lor de dezvol
tare.

De asemenea, P.N.U.D. și institu
țiile financiare internaționale sînt in
vitate să acorde prioritate, în confor
mitate cu cererile guvernelor, în 
cadrul procedurii existente, proiec
telor legate de aplicarea științei și 
tehnologiei la dezvoltare, ținînd cont 
de obiectivele celui de-al doilea De
ceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare și necesitatea întăririi co
munității științifice în țările în curs 
de dezvoltare.

Luînd cuvîntul după votarea pro
iectului de rezoluție menționat, re
prezentantul permanent al României 
la Națiunile Unite, ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, a subliniat că 
adoptarea în unanimitate a aoestui 
document de către Comitetul pentru 
problemele economice și financiare 
„are, după părerea noastră, multiple 
semnificații care decurg atît din ca
racterul deosebit de actual al temei, 
cît, mai ales, din dorința comună de 
a acționa pentru promovarea progre
sului in acest domeniu major al coo
perării internaționale. Consensul în
trunit subliniază o dată mai mult ro
lul proeminent pe care utilizarea 
științei și tehnologiei moderne il 
joacă în cadrul eforturilor pe care 
statele le desfășoară in vederea asi
gurării progresului lor economic și 
social, precum și interesul care exis
tă de a utiliza mai eficace aoeste 
instrumente pentru accelerarea dez
voltării economice".

Ambasadorul român a adresat, cu 
aoeastă ocazie, mulțumiri sincere de
legațiilor care, alături de delegația 
României, au contribuit la elaborarea 
rezoluției.

sofia Consfătuire 
a reprezentanților 

mișcărilor pentru pace 
din țările europene
SOFIA 23 — Corespondentul Ager

pres Gh. leva transmite : Luni au 
început la Sofia lucrările Consfătuirii 
internaționale a reprezentanților miș
cărilor naționale pentru apărarea păcii 
din țările europene.

La lucrările consfătuirii, care se 
desfășoară din inițiativa Consiliului 
Mondial al Păcii, participă peste 50 
de activiști de seamă și luptători 
pentru pace din aproape toate țările 
europene, printre care secretarul 
general al Consiliului Mondial al 
Păcii, Romesh Chandra, membri ai 
Prezidiului și ai Secretariatului Con
siliului, conducători ai mișcărilor na
ționale pentru pace. Din tara noastră 
participă o delegație condusă de 
Sanda Rangheț, secretar al Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii.

BUDAPESTA 23. — Coresponden
tul Agerpres. Alexandru Pinitea, 
transmite : Luni după-amiază, în 
marea Sală de festivități a Casei de 
cultură a muncitorilor constructori 
din capitala ungară, s-au deschis 
lucrările celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. La lucrări iau parte 690 de 
delegați și numeroși invitați — ve
terani ai mișcării muncitorești, per
sonalități ale vieții politice, econo
mice și delegații de partid din străi
nătate.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân este condusă de tovarășul Paul 
Nioulescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

lucrările Congresului au fost des
chise de către Jeno Fock, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar. în prezidiul congresului au 
luat loc Jânos Kădâr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Losonczi Pal, pre
ședintele Consiliului prezidențial al

EVENIMENTELE
CONAKRY 23 (Agerpres). — For

țele guineeze dețin în momentul de 
față controlul asupra orașului Co
nakry, capitala țării, după ce au reu
șit să stăvilească agresiunea celor a- 
proximativ 350 de mercenari europeni 
și africani, anunță postul de radio 
Conakry. Un comunicat al Biroului 
Politic al Partidului Democrat din 
Guineea, partidul de guvernămînt,

Rezoluție de condamnare
NEW YORK. — Consiliul de Secu

ritate al O.N.U. s-a reunit de urgen
ță duminică după-amiază pentru a 
examina plângerea Guineei în legă
tură cu agresiunea unor trupe de 
mercenari care au pătruns pe terito
riul acestei țări.

în deschiderea dezbaterilor, secreta
rul general al O.N.U., U Thant, a dat 
citire mesajului trimis de președintele 
Guineei, Seku Tură, precum și rapor
tului primit din partea reprezentan
tului Programului pentru dezvoltare 
al O.N.U. la Conakry, care confirmă 
prezența unor trupe străine în Gui
neea. A fost adoptat în u- 
nanimitate un proiect de re
zoluție propus de un grup de țări 
afro-asiatice, care cere retragerea 
imediată a mercenarilor și încetarea 
„atacului armat" împotriva Republicii 
Guineea. Rezoluția autorizează trimi
terea la Conakry a unei misiuni a 
O.N.U. pentru a examina la fața lo
cului situația creată prin „atacul ar
mat" asupra Guineei și să recomande 
măsurile ce se impun, in cazul cînd a- 
oest act de agresiune nu va fi curmat.

★
Agresiunea împotriva Republicii 

Gi neea a provocat un val de indig
nare în rîndul țărilor africane. „Nu 
numai Guineea este amenințată, ci 
și țara noastră", a declarat președin
tele Republicii Populare Congo, Ma- 
rien N’Gouabi. „Poporul congolez, a

Să se pună neîntârziat 
capăt intervenției

colonialiste în Guineea!
Cu sentimente de profundă indig

nare și protest a luat cunoștință o- 
pinia publică din țara noastră des
pre știrile privind complotul colonia
list împotriva Guineei. Potrivit a- 
cestor știri, nave de război puternic 
înarmate au pătruns și staționează 
în apele teritoriale guineeze, în re
giunea capitalei țării, Conakry. De 
pe ele au fost debarcați în mai multe 
puncte ale coastei mercenari de dife
rite naționalități, care au angajat 
lupte cu forțele militare șl forma
țiunile patriotice ale Republicii Gui
neea. întreaga această acțiune con
stituie o gravă intervenție armată 
împotriva unui stat suveran cu sco
pul de a răsturna regimul său legi
tim, ales de popor și a-i răpi aces
tuia libertatea și cuceririle sale.

După cum declară președintele 
Guineei, Seku Tură, în spatele agre
siunii împotriva Guineei se află im
perialismul portughez. Așa cum este 
cunoscut, imperialismul portughez, cu 
sprijinul NATO și ai reacțiuniî 
internaționale, caută să-și men
țină dominația asupra unui vast Im
periu colonial, purtînd sîngeroase 
războaie coloniale împotriva po
poarelor din Angola. Mozambic, Gui
neea-Bissau, care s-au ridicat cu 
arma în mină pentru libertatea și 
independenta lor, pentru dreptul 
lor sacru de a fi stăpîne pe 
destinele lor. Din aceleași motive, 
colonialismul portughez, aliat al re
gimurilor rasiste, asupritoare din A- 
frica de sud, este adversarul tinere
lor state independente care își 
consacră forțele dezvoltării lor 
de sine stătătoare și care manifestă 
solidaritate cu lupta de eliberare a 
popoarelor ce se mai găsesc sub ju
gul colonial.

Profund atașată cauzei nobile a li
bertății popoarelor, România con
damnă cu hotărîre complotul impe
rialist împotriva Guineei. După cum 
se știe, țara noastră afirmă și 
promovează cu consecvență, ca 
singurul fundament sănătos al re
lațiilor internaționale, principiile in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, res
pectarea strictă a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
de a-și organiza viața potrivit pro
priei sale voințe. Corespunzător aces
tei linii fundamentale a politicii sale 
externe, România dezaprobă în 
mod hotărît ingerințele și ames
tecurile de orice fel in trebu
rile interne ale statelor, orice 
act de forță și amenințare cu 
forța la adresa independenței și in
tegrității teritoriale a unui stat. Țara 

Republicii, și alți conducători de 
partid și de stat, vechi militanți ai 
partidului, precum și conducătorii 
celor 32 de delegații de partid de 
peste hotare, care participă la lucră
rile congresului.

Congresul a aprobat următoarea 
ordine de zi :

Raportul de activitate al Comitetu
lui Central, prezentat de Jânos Kă- 
dar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., raportul privind propune
rile de modificare a statutului parti
dului, raportul Comisiei centrale de 
revizie, raportul Comisiei de apel și 
alegerea organelor conducătoare ale 
partidului.

A luat apoi cuvîntul Jânos Kădăr, 
oare a prezentat congresului rapor
tul de activitate al Comitetului Cen
tral.

în continuare, Brutyo Janos, pre
ședintele Comisiei centrale de revi
zie, a prezentat raportul in legătură 
cu activitatea Comisiei.

Marți dimineața încep dezbaterile 
pe marginea raportului.

DIN GUINEEA
menționează, în același timp, că toa
te punctele de rezistență ale merce
narilor au fost nimicite și că au fost 
luate, totodată, măsuri urgente pen
tru a se preîntâmpina un eventual nou 
atac. Se menționează că un număr 
neprecizat de nave portugheze con
tinuă să se afle în apele teritoriale 
ale Guineei, în imediata apropiere a 
Capitalei.

In Consiliul de Securitate
adăugat el, asigură poporul din 
Guineea și pe președintele Seku 
Tură cu întregul, său sprijin".

Primul ministru al Republicii 
Sierra Leone, Siaka Stevens, a con
damnat energic invazia „colonialisto- 
imperialistă în Guineea și a subli
niat că țara sa este gata să ia în 
considerare toate propunerile și mij
loacele pe care guvernul de la Co
nakry le consideră că ar putea fi de 
natură să constituie un sprijin con
cret pentru înlăturarea agresiunii". 
In capitala Republicii Voita Su
perioară s-a anunțat constituirea 
unui Comitet de sprijin împotriva 
agresiunii condamnabile a unor forțe 
imperialiste și colonialiste Împotriva 
poporului din Guineea.

Ministrul egiptean al informațiilor, 
Mohamed Fayek, a condamnat, în
tr-o declarație oficială difuzată de 
postul de radio Cairo, „agresiunea 
brutală a cărei victimă este poporul 
Guineei". Republica Arabă Unită 
consideră că această acțiune repre
zintă o „agresiune împotriva întregii 
Africi, fiind o expresie a acelor pla
nuri imperialiste care urmăresc să 
submineze prin forță interesele po
poarelor africane, drepturile lor le
gitime la independență și libertate*.

Au mai adresat mesaje de sprijin 
președinții Coastei de Fildeș, Tan
zaniei, Republicii Mali, Senegalului.

noastră dezavuează în modul cel mai 
ferm activitatea cercurilor imperia
liste, care recurg la comploturi, lovi
turi de stat și agresiuni militare, în 
scopul de a reprima și înăbuși miș
carea de eliberare și tendințele spre 
dezvoltare suverană a statelor, în
cercările de a impune din afară regi
muri străine de voința și aspirațiile 
popoarelor. De pe aceste poziții, po
porul român condamnă cu toată ener
gia intervenția armată împotriva Gu
ineei ca un act profund contrar ce
lor mai elementare norme ale mora
lei și justiției internaționale, regulilor 
unanim admise ale dreptului interna
țional. Exprimînd aceste sentimente, 
în telegrama tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresată președintelui 
Seku Tură — publicată în ziarul de 
astăzi — se spune : „Sintem convinși 
că poporal guineez, factor activ in 
lupta împotriva imperialismului, .co
lonialismului și neocolonialismului, 
va acționa unit, sub conducerea Par
tidului Democrat din Guineea, și va 
infringe forțele invadatoare".

_ Agresiunea împotriva Guineei re
liefează o dată mai mult pericolul la 
adresa independenței popoarelor și a 
păcii pe care-1 reprezintă acțiunile a- 
gresive ale imperialismului, ale reac- 
țiunii internaționale, încercările colo
nialismului. de a-și menține sau redo- 
bîndi pozițiile și privilegiile. Româ
nia se pronunță în mod hotărît pen
tru lichidarea definitivă a colonialis
mului, pentru abolirea neocolonialis
mului sub toate formele sale, pentru 
neadmiterea sub nici o formă a domi
nației unui stat de către altul.

în spiritul solidarității încercate cu 
lupta tinerelor state pentru libertate 
și dezvoltare independentă, în spiri
tul simpatiei profunde față de toa
te popoarele ce luptă pentru elibera
re națională, pentru apărarea și con
solidarea suveranității naționale, 
pentru dezvoltare de sine stătătoa
re, poporul român nutrește o caldă 
simpatie față de poporul guineez, 
care, sub conducerea Partidului De
mocratic, a președintelui Seku Tură, 
a luptat eroic pentru dobîndirea 
și apărarea independenței sale, pen
tru transformări economice și so- 
cial-politice progresiste. Aceasta își 
găsește expresie în dezvoltarea 
continuă a unor relații multilaterale 
între România și Guineea. în aceste 
momente de serioasă încercare pen
tru poporul prieten al Guineei, po
porul român își exprimă deplina soli
daritate cu Republica Guineea, unin- 
du-și glasul cu al tuturor forțelor 
progresiste care cer să se pună capăt 
neîntârziat acestui complot imperia
list !
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