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In industria chimică
---------—• ■ ............................................................................-■   -

Rezultatele de ansamblu demonstrează 
posibilitatea recuperărilor la toate 

sortimentele deficitare
Cu o lună !n urmă, un interviu cu 

Ing. Nicolae Ionescu, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, apărut in 
ziarul nostru, informa opinia publică 
asupra stadiului realizării sarcinilor 
de plan pe 1970 în industria chimică. 
Fără a se subaprecia cu nimic rezul
tatele meritorii obținute în sporirea 
peste plan a producției pe ansamblul 
acestei ramuri industriale și la unele 
sortimente importante, în interviul 
amintit erau relevate și unele res
tanțe, pentru recuperarea cărora con
ducerea ministerului de resort, con
siliile de administrație ale centralelor 
și grupurilor industriale, comitetele 
de direcție a!e Întreprinderilor au în
tocmit programe de acțiune concrete, 
operative. Cum se aplică in practică 
măsurile preconizate, eficiența lor se 
resimte intr-un spor de producție la 
sortimentele la care se înregistrase 
rămîneri î,n urmă 1

O primă concluzie care se desprin
de din examinarea rezultatelor eco
nomice pe zece luni este aceasta : 
depășirile de plan la producția glo
bală au marcat o ușoară creștere, 
în luna octombrie ,spre exemplu, pla
nul a fost depășit in industria chimi
că cu circa 53,5 milioane lei. Fizic, 
sporurile se regăsesc la producția de 
fibre de melană, fibre poliesterice, 
celofibră și rețele cord vlscoză, polie
tilenă. sodă caustică șl la alte pro
duse chimice. Din păcate — și acesta

este principalul aspect asupra căruia 
ne vom opri în continuare — la o 
serie de produse nu numai că restan
țele nu au început să fie recuperate, 
dar se manifestă o vizibilă tendință 
de creștere. Ceea ce demonstrează 
că in sectoarele respective deficiențele 
persistă, că intervențiile, necesare în- 
tr-o serie de domenii intîrzie să aibă 
loc sau sînt lipsite de vigoare.

în interviul amintit se aprecia că, 
întrucît la Combinatul de îngrășămin
te chimice din Tr. Măgurele au în
ceput probele tehnologice la instala
ția de amoniac, se prevede în acest 
trimestru o depășire de circa 17 000 
tone substanță activă, care, împreună 
cu alte suplimentări de producție, la 
celelalte unități cu profil asemănător, 
va permite recuperarea a 40 la sută 
din totalul nerealizărilor la producția 
de îngrășăminte. Pentru ca acest an
gajament luat în fața opiniei publice 
să devină fapt, era de înțeles ca încă 
din prima perioadă a trimestrului 
curent să se observe un reviriment 
în producția de îngrășăminte chimi
ce. Nu știm însă cum va mai fi el 
transpus în practică pină la sfîrșitul 
anului, din moment ce, după prima 
decadă a lunii noiembrie a.c., restan
țele.s-au amplificat in raport ou cele 
existente Ia sfîrșitul lunii septem
brie Aceasta pentru că la unul din 
principalii producători — Combinatul 
do îngrășăminte chimice din Tr. Mă

gurele — pe lingă tărăgănarea intră
rii în funcțiune a instalațiilor de a- 
moniac și uree, au apărut și defec
țiuni mecanice la cîteva utilaje im
portante ale instalațiilor aflate în ex
ploatare. în consecință, instalația de 
îngrășăminte complexe a funcționat 
numai cu o parte din capacitate. în 
plus, nici Combinatul chimic din Cra- 
ioia nu și-a îndeplinit planul la pro
ducția de îngrășăminte.

Se înțelege, prezentînd aceste fapte 
am atins punctul nevralgic al fac
torilor care au concurat la nerecupe- 
rarea răminerilor în urmă, in ritmul 
scontat' inițial, la anumite sortimen
te. Condiția principală ce trebuia în
deplinită o constituia funcționarea 
ireproșabilă a instalațiilor, asigurarea 
lor neîntreruptă cu materii prime și 
utilități. Acestui scop urmau a-i fi 
subordonate în cea mai mare măsură 
eforturile ministerului, centralelor, 
întreprinderilor. Numai astfel ar fi 
devenit posibilă desfășurarea pro
cesului de producție în toate instala
țiile la un nivel cit mal apropiat de 
parametrii tebnico-economici proiec
tați, diferența între capacitatea de 
producție la care s-a lucrat și capa
citatea optimă, normală, fiind de fapt 
resursa cea mai importantă pe care

Cornsliu CÂRLAN

COLECTIVELE 
DE MUNCĂ DIN

INDUSTRIA UȘOARĂ 
AU ÎNDEPLINIT

PLANUL CINCINAL
Colectivele de muncă din industria 

ușoară au îndeplinit planul cincinal 
la toți indicatorii. Pină la sfîrșitul 
anului, unitățile acestui minister vor 
putea realiza peste prevederi o pro
ducție in valoare de 11 miliarde lei, 
materializată în 143 milioane mp țe
sături. 27 milioane bucăți tricotaje, 
18 milioane perechi ciorapi, confec
ții textile in valoare de 4,5 miliarde 
lei, 11 milioane perechi încălțăminte, 
132 milioane bucăți sticlărie, 22 150 
tone utilaje tehnologice, piese de 
schimb in valoare de 168 milioane 
lei.

In această perioadă au fost obți
nute rezultate bune și pe linia ridi
cării calității produselor și diversifi
cării gamei de sortimente. Industria 
ușoară produce în prezent 85 000 de 
sortimente, dintre care multe sînt fa
bricate pentru prima dată in țara 
noastră. In ceea ce privește expor
tul, sarcinile planului cincinal au fost 
depășite cu 1,4 miliarde lei valută.

(Continuare tn pag. a III-a)

FiNTlNILE
Sînt scrise In peisajul pămîntului românesc parcă 

de tind lumea. Sînt și ale sufletului, nu numai ale. 
gurilor însetate. Sînt legate de datini, cintate și po
vestite, locuri de popas și de intilnire, ale amintiri
lor și ale dragostei. Cumpenele lor clatină orizontul, 
sînt păsările noastre statornice. Roțile lor sub aco
perișuri învirt parcă semnele zodiilor. Gălețile prin
se de cumpene se leagănă in vint, ori prinse de 
lanțuri, stau ascunse ca niște inimi. De la izvor la 
gura omului este calea de început și de sfirșit a 
existenței lor. Lingă fintini, vălaiele, trocile ori bă
laiele, după vorba locurilor, săpate în trunchiuri de 
plopi, zidite in beton ori ............................
teaptă boturile 
la ceasuri 
nă. Fintinile 
nulul, cine 
știe peste 
de bucate, ori 
tățile iernii !

A săpa o fintină este cum 
ai ridica o casă. Este un act sacru al omului, o 
simbolică menire a lui. Să ai o fintină in ogradă, 
este semnul virtuților gospodărești. Să sapi o fin
tină la drumul mare este unul din semnele su
preme ale omeniei. Pe drumul de la București la 
Buzău, prin Urziceni, te întîmpină, din loc in loc. 
semnele acestea ale omeniei. Fintini. ' la margi
nea șoselei, fintini colorate, îngrădite in cu
loare. făcute să aștepte și să bucure. Fiecare pare 
împodobită altfel, poate după mina meșterilor, poate 
după obiceiul locului, poate după gindul celor care 
le-au văzut înainte de găsirea izvoarelor. Fintini 
fără vălaie, căruțe trec mai puține, pentru mașini 
ajunge găleata. Ca niște ogrăzi intr-o lume a copii-

vitelor 
de odih- 

Bărăga- 
nu le 

nesfirșirile 
în pustie-

bătute din scinduri, aș-

primat convingerea că vizita de
legației parlamentare a țării sale 
va constitui un aport la continua 
dezvoltare a relațiilor prietenești 
dintre R.P. Mongolă și Republica 
Socialistă România, dintre cele 
două popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru aprecierile fru
moase la adresa poporului român, 
a înfăptuirilor sale și a transmis 
poporului mongol calde urări în 
opera de construire a societății so
cialiste în patria sa. Totodată, ex- 
primîndu-și satisfacția pentru vi
zita parlamentarilor mongoli, care 
constituie o contribuție la adîncirea 
relațiilor de prietenie româno— 
mongole, a subliniat că lărgirea 
contactelor dintre forurile repre
zentative de stat este un factor 
însemnat în întărirea legăturilor 
frățești dintre toate țările socia
liste, a colaborării dintre toate po
poarele lumii.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă tovărășească, da 
caldă prietenie.

funcționar al Marelui Hural Popu
lar, și B. Cimidors, referent la Mi
nisterul de Externe.

Oaspeții au fost însoțiți de Dam- 
dinnerenghiin Bataa, ambasado
rul R.P. Mongole la București.

La primire au luat parte tova
rășii, Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, Dumitru Balalia, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comisiei permanente 
pentru consiliile populare și admi
nistrația de stat a M.A.N., și Iuliu 
Fejes, secretar al Marii Adunări 
Naționale.

în - cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, conducă
torul delegației Marelui Hurai 
Popular al Republicii Populare 
Mongole a transmis sincere mulțu
miri pentru, posibilitatea oferită de 
a cunoaște realizările importante 
obținute de poporul român sub 
conducerea Partidului Comunist și 
a urat noi succese în munca pen
tru edificarea socialismului în 
România. în același timp și-a ex

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, a primit marți dimi
neața delegația Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole, condusă de Dondogiin 
Tevegmid, președintele Marelui 
Hural Popular, membru al Comi
tetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, rectorul 
Universității de Stat din Ulan- 
Bator, care face o vizită în țara 
noastră, la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Din delegație fac parte M. Dam- 
dinpurev, membru al Comisiei 
pentru plan și buget a Marelui 
Hurâl Popular, președintele Comi
tetului executiv al Huralului 
popular al aimacului Gobi-sud, 
S. Hansuren, deputată, membră a 
Comisiei pentru cultură. învăță- 
mint și sănătate a Marelui Hural 
Popular, șefa unei brigăzi de 
muncă de la Combinatul de piele 
din Ulan-Bator. M. Altangerel, 
deputat al Marelui Hural Popu
lar, tractorist, A. Codnambaljur,

(Continuare în pag. a VII-a).

0 puternică pirghie de acțiune 
obștească a consiliilor populare 

COMISIILE PERMANENTE
perimental, clasele diferențiate la șco
lile de cultură generală, pentru a asi
gura o mai mare reușită a programu
lui de învățămînt pentru toate cate
goriile de elevi. S-a instaurat un con
trol riguros al disciplinei în con
strucții. Șirul acestor realizări ar pu
tea continua pe multe coloane, relie- 
fînd pasiunea și dăruirea cu care mun
cesc mulți deputaji ai Consiliului popu
lar al sectorului 8, membri ai acestor 
comisii permanente. Nume cum este 
cel al lui Bandy Bela, de 20 de ani 
deputat, membru in comisia perma
nentă de gospodărie comunală, Con
stantin Traian, Ion Brătescu, Jan 
Angheleșcu, Aurel Trută sînt de mult 
familiare cetățenilor, care i-au cu
noscut pe teren, la treabă, în dezba
terii? comitetului executiv ori în se- 
sim.ile consiliului popular.

în sectorul 1, ceea ce ne-a atras 
atenția este concepția de lucru a co
misiilor permanente, străduința lor 
de a întreține un contact strîns cil 
cetățenii din sector. Efectiv, acțiu
nile întreprinse de deputafi pornesc 
de Ia cetățeni, de la nevoile lor cu
rente.

— Purtăm un dialog permanent cu

A. MUNTEANU
N. ENLITĂ
Dinu POPESCU

La 3 decembrie a.c. se vor impllgi 20 de ani de Ia consti
tuirea sîatmrilor populare, eveniment marcant în istoria fău
ririi statului nostru socialist. în decursul celor 20 de ani, ca
racterizați printr-un ritm accelerat de dezvoltare a construc
ției socialiste, organele locale ale puterii de stat și-au per
fecționat necontenit activitatea, stilul șl metodele de muncă.

Un rol important în angrenajul complex al consiliilor 
populare îl au în prezent comisiile permanente de deputați. 
Nuclee de inițiativă și acțiune, comisiile permanente contri
buie la soluționarea unor probleme locale de o mare însem 
nălate și diversitate, constituie pîrghii puternice ale consi
liilor populare în antrenarea maselor de cetățeni la activita
tea social gospodărească.

lor, făcute parcă în joacă, trec pe lingă ele mașinile 
grăbite dimineața cu ceață ușoară la sfirșit de no
iembrie. De o parte și de alta, cimpia cu păminturi 

- verzui ori negre de brazde proaspete. Plopii răsar 
înaintea soarelui, pe cină astrul neodihnit se întoar
ce din picla depărtărilor. Gîndul se adună in za
rea tomnatică oprit de fintini șî trece un sentiment 
al apropierii de casă, al ajungerilor din drumul 

' lung.* al odihnii, al răcorii după drumuri colbuite.
Parcă simt răsuflarea vitelor, care duc povara bu
catelor, aburul plinii îmi tremuri nările, totul intr-o 
clipă — și iarăși c'tmpia fără margini și drumul a- . aUă fintină.

Cine sînt oamenii care 
pot aduce atîta viață de 
peste ani in sufletul călă
torului 1 Cum au gindit 
ei rostul acestor fintini în 
lumea grăbită a mașinilor, 
minați de ce sentiment 

noastră de demult? Și dru- 
și fintinile sînt aș-

prins de plopi, și.apoi

PICĂTURA DE CERNEALĂ
ai sădi un pom. cum 

sacru al omului, o
statornicit în ființa
murile duc mai departe, șl fintinile sînt aș
teptate peste tot. Nu numai pentru gimle în
setate. Și pentru suflete. Semnele unei cre
dințe in ‘pămintul ce ne leagă. Semnele ospitali
tății. Puncte de orientare intr-un peisaj spiritual. 
Gestul săpătorului este gestul lui Manole. Din fiin
ța marelui meșter a răsărit o fintină. Numai o fin
tină putea să se măsoare in înțelesuri cu zidirea ce 
ascundea în cărămizile ei două suflete. Numai tre
murai ei ca lacrima. Numai oglinda ei, ca fața omu
lui cinstit, numai cumpăna ei ca o balanță a drep
tății celor din totdeauna însetați de dreptate.

Pe drumurile țării te întîmpină fintini !
Ion HOREA

j SUB TI PAR j 
i 0 lectură ! 
j captivantă ț 
! ALMANAHUL I 
i „SCÎNTEIÂ" i
I 1971 !
» Peste cîteva zile, i

Ia chioșcurile și librăriile J 
din întreaga țară

Pentru a.oglindi unele -aspecte con
crete ale activității lor. am pornit de 
la experiența, de Ia munca bună, cu 
rezultate fructuoase a comisiilor per
manente din sectoarele municipiului 
București.

La Consiliul popular al sectorului 
8 ne-a fost prezentată o gamă largă 
de realizări ale comisiilor permanen
te, care au devenit aici organisme de 
lucru de un real sprijin in rezolvarea 
unor probleme de mare interes cetă
țenesc.

— Ne bazăm foarte mult In activi
tatea noastră — ne-a spus tovarășul 
Simion Mândreși. vicepreședinte al 
Consiliului popular al sectorului 8 din 
municipiul București — pe propune
rile și studiile întreprinse de cele 7 
comisii permanente care funcționează

Pe lingă consiliul nostru. Elabo
rate după o amplă documentare pe 
teren, adeseori în mai multe varian
te, acestea nu numai că semnsleaz i 
o anumită stare de lucruri asupra 
căreia urmează să acționăm, dar ne 
oferă adeseori și soluția cea mai 
eficace și economică. Consiliul popu
lar si comitetul executiv și-au 
însușit multe din punctele • de ve
dere exprimate de comisiile per
manente. Astfel, rețeaua de apă a 
fost extinsă cu aproape 2 km, pe 
străzile Durău, Triumfului. Pieței. 
S-au asfaltat, prin cheltuieli mi
nime, cu asfalt regenerat, 19 străzi 
și trotuare pe o suprafață totală de 
peste 70 000 mp. Pe baza unor stu
dii ale comisiei social-culturale, s-au 
înființat in acest sector, cu titlu ex (Continuare în pag. a II-a)

Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

FRAGA
Stimate tovarășe Svoboda,
Cu prilejul celei de-a 75Ja aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere vă adresez calde felicitări, urări de sănătate și de noi succese în 
activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășurați.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborate multilaterală dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor dezvolta continuu în 
interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Fluxul circularelor
în circuitul comercial

• CÎT COSTĂ KILOGRAMUL DE FORMULARE, EVIDENȚE Șl STATISTICI ? • „LĂMU
RIRI" INTR-UN VOLUM DE 700 DE PAGINI • RĂSPUNSURI CERUTE DIRECȚIEI COMER
CIALE LOCALE: CÎȚI TURIȘTI SÎNT ÎN ORAȘ, CÎȚI TĂIETORI

CULEGĂTORI DE FRUCTE ÎN PĂDURE...
DE LEMNE Șl CÎȚI

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania
TIRANA

Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Pre
zidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania îmi oferă pri
lejul plăcut de a vă adresa, în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al poporului român, precum și al meu personal, calde 
felicitări și urări de succes în misiunea de răspundere ce v-a fost încre
dințată.

Totodată, adresez poporului frate albanez cele mai bune urări de 
noi victorii în construirea socialismului și îmi exprim încrederea că prie
tenia tradițională și cojaboearea româno-albaneză se vor dezvolta con
tinuu, în folosul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei socialismului șl 
păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am fost profund impresionat de mesajul de simpatie al Excelentei 
Voastre în legătură cu dezastrul cidlonvJui din Pakistanul de Est. în 
numele poporului pakistanez și îndeosebi in numele populației din 
zonele afectate de ciclon transmit cele mai sincere mulțumiri Excelenței 
Voastre și prin Dumneavoastră guvernului și poporului Republicii Socia
liste România pentru caldele sentimente de simpatie exprimate.

General AGHA MUHAMMAD YAHYA KHAN
Președintele Republicii Islamice a Pakistanului

O imagine binecunoscută 
fiecăruia dintre noi, atît de 
frecvent întilnită : magazi
ne aglomerate, în dosul tej
ghelelor cîțiva vînzători 
abia prididesc să răspundă 
solicitărilor. în ■ vreme ce, 
mai alăturea, alții scriu, și 
scriu de zor, migălesc la 
tabele și situații... Explica
ția ? Să mergem pe „firul 
lucrurilor".

Desigur, pentru o activi
tate comercială rațională 
are cea mai mare importan
ță informarea, sesizarea cu 
promptitudine a cerințelor 
în continuă evoluție ale 
cumpărătorilor. Există, desi
gur, diferite formulare sau 
instrucțiuni privind infor
mări periodice care expri
mă o reală necesitate pe 
linia cunoașterii cit mai

bine a cererii ; de aici însă 
și pînă la excesele birocra
tice întilnite incă in destule 
organizații comerciale, este 
însă o distantă considera
bilă.

Numeroși specialiști cu 
care am discutat — direc
tori, șefi-contabili și șefi 
de servicii, responsabili de 
magazine — ne-au vorbit 
despre faptul că, în loc să 
se ocupe de numeroasele 
probleme curente, legate 
de mai buna aprovizionare 
și desfacere a mărfurilor, 
lucrătorii aparatului comer
cial al direcțiilor și organi
zațiilor comerciale sînt a- 
desea năpădiți de fel de fel 
de adrese, instrucțiuni și 
precizări la... instrucțiuni, 
circulare, multe din a-

cestea de o flagrantă 
inutilitate. Nu este vor
ba numai de aspecte de 
ordin informațional - (deși 
acestea ocupă, după cum se 
va vedea, un volum impor
tant) ci și de persistenta 
unor practici de conducere 
care favorizează și alimen
tează torentul de adrese și 
circulare in locul muncii 
vii. La direcția comercia'ă 
a județului Vrancea. de 
exemplu, luăm cunoștință 
de un adevărat „volum" — 
numărăm nu mai puțin de 
700 (șapte sute!) de pagini - 
elaborat de minister, refe
ritor la... o singură chesti
une : salarizarea lucrători
lor comerciali. Este greu 
să convingi pe cineva că, 
pentru lămurirea modului

de aplicare a noului sistem 
de salarizare — lămurire, 
desigur, cit se poate de utilă 
— era nevoie de asemenea 
tomuri ! ,

Din păcate, nu este nici 
pe departe vorba de un 
caz izolat : înregistrăm 
alte teancuri de hirtii. alte 
„documente" a căror unică 
menire pare a fi îngreuna- 
rea muncii aparatului co
mercial. Un exemplu : o 
circulară de la 31 ianuarie 
a.c. prin care ministerul 
face cunoscut... exact ceea 
ce se prevede, de fapt, în- 
tr-o Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri la care

George POPESCU

(Continuare în pag. ■ II-a)

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania

TIRANA
Cu ocazia numirii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, în numele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, precum și al meu 
personal, vă adresez felicitări cordiale și urări de succes în activitatea 
dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a exprima poporului albanez cele mal 
sincere urări de succese în opera de construire a socialismului și îmi 
exprim convingerea că prietenia frățească româno-albaneză se va întări 
continuu, spre binele ambelor noastre popoare.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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FAPTUL'

DIVERS
La datorie

„Vînt de forța a noua 1“ — a- 
nunța, din oră în oră, meteoro
logul de serviciu din portul 
Constanța. Talazuri uriașe se 
spărgeau de meterețele de beton 
ale digurilor portului. Alertă 
generală. Nava românească 
„Mangalia", sosită din cursă, cere 
intrarea în port. O ajută două 
remorchere. Intîrzierea în radă 
devine periculoasă și pentru na
vele „Avris" și „Himmerland", 
sub pavilion grecesc și danez. 
Sînt introduse în bazin cu mari 
eforturi. La un pas de eșuare se 
afla și nava grecească „O. Ven
turis". Dar intervine prompt o 
navă românească de coastă. Con
comitent a intrat în acțiune nava 
de salvare „Viteazul". în tot a- 
cest timp, la adăpostul digurilor, 
în bazinele portuare, la dane, ac
tivitatea s-a desfășurat normal, 
în ciuda furtunii, care a bîntuit 
neîntrerupt două zile și două 
nopți, traficul portuar n-a avut 
de suferit. Fapte de eroism co
tidian semnate de peste 3 000 de 
oameni. Oameni ai portului.

O corectură
de 8 mili
oane de ani

mult se consideraPînă nu de
că ultimele activități vulcanice 
din țara noastră au avut loc în 
pliocen — cu aproape 10 000 000 
de ani în urmă. Cercetări recent 
efectuate pe valea Oltului (ver
santul vestic al munților Per- 
șani) au avut darul să „reaprin- 
dă“ această problemă ce părea... 
stinsă de multă vreme. Eșan- 
țioanele de lavă descoperite aici, 
fn apropierea unor fosile, a că
ror vîrstă a putut fi determi
nată cu precizie, aduc activita
tea vulcanică mai aproape de 
noi. Ea a continuat și în cuater
nar, ultimele erupții datînd de 
circa 2 000 000 de ani. Vă infor
măm deci despre această co
rectură de ultimă oră — mică, 
doar de vreo 8 milioane de ani.

Au învins
furtuna

Schela de extracție Videle-Te- 
leorman. Vîntul care a suflat nă- 
praznic în cîmpia Bărăganului 
amenința scoaterea din funcțiu
ne a sondelor. La amiază, aproa
pe toate posturile de transforma
re de pe linia de 15 kV Petrol- 
sud „au căzut". Peste 250 de 
sonde și-au încetat parțial acti
vitatea. Echipe speciale forma
te din energeticlenii schelei — 
Ion Costin și Ilie Cioca, dispe
ceri, Dumitru Dogaru și Nicolae 
Ragnea, șefi de echipă, electri
cianul Milea Ticu și alții — sub 
conducerea inginerilor Gheorghe 
Stănescu și Carol Lucaci,. au 
intervenit rapid și la ore
le 19,15 linia electrică a in
trat din nou sub tensiune. Postu
rile de transformare au început 
să furnizeze iarăși sondelor e- 
nergie electrică. In cursul nopții 
trecute, întreaga schelă a rein
trat în normal. în luptă cu fur
tuna, omul s-a dovedit încă o dată 
mai puternic.

Dintr-o mică | 
neglijență

Pe una din rampele Unității de I 
exploatare a lemnului din Curtea I 
de Argeș, se efectua operațiu- | 
nea de încărcare a unui vagon . 
de peste 50 tone. Nu mai era I 
mult și trebuia să vină să-l re- 1 
morcheze o locomotivă. Dintr-o ' 
dată însă, vagonul (care nu fu- I 
se.se asigurat în prealabil cu sa- I 
boți — o mică, dar gravă negii- I 
jență !) a început să alunece pe ■ 
linie. în cîteva clipe a luat vite- I 
ză și nu s-a mai oprit decît în | 
locomotiva aflată în dotarea u- . 
nității respective. în urma aces- I 
t»l tamponări, mecanicul Petre I 
Teacă a fost rănit mortal. Tot- ' 
odată, accidentul s-a soldat și I 
cu însemnate pagube materiale. I 
Ancheta care este în curs ur
mează să stabilească vinovății și I 
măsurile corespunzătoare.

Nuntă cu și 
fără bucluc

Comuna Bărăganu, județul 
Brăila. Alaiul nuntesc se în
drepta către ograda socrului 
mic. După obicei, stolnicul juca 
prosopul In care erau legate da
rurile nuntașilor : 12 000 lei. La 
un moment dat, socrul, Radu 
Căpriță, și-a dat seama că pro
sopul era gol. Un „fier roșu" 
le-a trecut la toți prin inimă și, 
după atita chef, nimeni parcă nu 
mai putea scoate un cuvînt. Au 
început și bănuielile. Și s-au tot 
bănuit, pină cind Ionel Milea, 
șofer la întreprinderea județea
nă economică a cooperației 
(IJECOOP) le-a bătut in poartă 
și le-a adus... punguța cu mulți 
bani, pe care stolnicul o pierdu
se in iureșul jocului. De prisos 
să mai spunem că nunta a în
ceput din nou !

de :Rubricd redactata
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVIC 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

ADUNĂRI DE ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
i  

Comuniștii dau un bun exemplu 
in străduința pentru întărirea 

cooperativei agricole

Preocuparea pentru recolta 
anului viitor s-a aflat 
in centrul discuțiilor

în două așezări învecinate din ju
dețul Ilfov, comuna Izvoarele și satul 
Izvorul, au avut loc, în aceeași zi, a- 
dunări de alegere a comitetelor de 
partid din cooperativele agricole de 
producție „Munca" și „Dimitrie Can
temir".

...A trecut de ora fixată inițial pen
tru începerea adunării de alegeri a 
comitetului de partid din cooperativa 
„Dimitrie Cantemir", comuna Izvoa
rele. într-un tirziu, după ce s-a în
noptat de-a binelea, sosesc de pe 
cîmp... întîrziații, între ei fiind și in
ginerul cooperativei, Mihai Ionescu.

— Am recoltat pină și ultimul știu
lete. De azi, pentru noi, campania de 
recoltare a porumbului și a sfeclei de 
zahăr s-a înche
iat — explică mo
tivele justificate 
ale întîrzierii coo
peratorul Radu 
Nicolae.

— Și tot astăzi 
am trimis la bază 
ultimele tone de 
porumb contrac
tate cu statul — 
auzim o altă veste.

De asemenea, 
cooperatorii co
muniști din satul Izvorul menționau 
in darea de seamă cîteva rezultate 
bune ale activității cooperativei în 
acest an : 2170 kg grîu la hectar, 
2 850 kg porumb, 31100 kg sfeclă de 
zahăr. *

Caracterul de lucru al ambelor a- 
dunări s-a reflectat în modul res
ponsabil în care comuniștii, analizînd 
activitatea din ultimii doi ani, au 
examinat cu prioritate căile de îmbu
nătățire a activității spre a se asigu
ra în 1971 o producție vegetală și ani
mală sporită. Insistînd asupra nece
sității ca toate sectoarele cooperativei 
să devină rentabile,' comuniștii din 
cooperativa „Dimitrie Cantemir" au 
criticat comitetul de partid pentru 
că n-a intervenit la timpul oportun 
spre a determina consiliul de condu
cere să ia măsuri energice în vede
rea lichidării rămînerii în urmă a 
sectorului legumicol ca și a altor 
lipsuri. Sugestive și pline de învăță
minte practice sînt, de asemenea, 
comparațiile înfățișate privind rezul
tatele unor brigăzi (și chiar echipe 
în cadrul brigăzilor) care, benefi
ciind de aceleași condiții, au obținut 
producții diferite, în aceasta reflec- 
tîndu-se participarea la muncă a 
membrilor cooperatori, precum și ca
litatea lucrărilor efectuate.

— Dacă brigadierul de la brigada 1 ‘ tid din C.A.P. 
ar fi stat mai mult în mijlocul oame
nilor — .spunea șeful de echipă loan 
Grosu — supraveghind mersul lu
crărilor, s-ar fi evitat arăturile super
ficiale, întîrzierea unor munci la 
cîmp. Arăturile de toamnă au scos 
Ia iveală cantitățile însemnate de sfe
clă rămasă nerecoltată și deci munca 
de proastă calitate a brigăzii.

Fapt pozitiv, compararea rezultate
lor a condus în cele două adunări la 
concluzia că este necesară îmbună
tățirea îndrumării 'birourilor organi
zațiilor de bază 
de partid. Acolo 
de partid și-au 
forțele în echipe 
făcut simțită 
exemplului personal al comuniști
lor. rezultatele au fost cele scontate.

în cooperative

din județul Ilfov

de către comitetele 
unde organizațiile 

repartizat rațional 
și brigăzi, unde s-a 
puternic influența

ComisiHe permanente
(Urmare din pag I)

cetățenii — ne spune tov. Nicolae 
Dunarințu, președintele comisiei co
merț și aprovizionare. Cred că ele
mentul nou în activitatea noastră, ți 
totodată cheia succesului nostru, îl 
constituie faptul că am lărgit contac
tul cu masele, că ne bizuim pe spri
jinul lor. La chemarea comisiei, sute 
de cetățeni s-au întrunit în adunări 
populare în cartiere, care au dezbă
tut pe larg diferite doleanțe și pro
iecte, din diverse domenii de pre
ocupări — de ordin economic, social- 
edilitar. îndeosebi legate de proble
mele vieții de zi cu zi. Ideile și 
propunerile cetățenilor au fost notate 
cu grijă, constituind miezul studiu
lui întocmit de deputați și înaintat 
apoi comitetului executiv al consi
liului popular. De menționat că la 
adunarea populară care a avut loc în 
cartierul Băneasa au fost invitați și 
directori ai unor organizații co
merciale etc. Cu acest prilej, cetățe
nii înșiși au înfățișat celor însărci
nați cu aprovizionarea populației 
propunerile lor. Ca rezultat, încă 
înainte de terminarea studiului, în 
cartierul respectiv s-a reorganizat 
desfacerea pîinii, s-au deschis noi 
unități de vînzare a legumelor și fruc
telor.

Un studiu pe care l-am răsfoit la 
sediul consiliului popular menționa, 
printre altele, că în sector a început o 
largă acțiune de modernizare a re
țelei comerciale. 15 magazine — arată 
studiul — au fost supuse în ultimul 
an modernizării. Cifra nu spune însă 
că „modernizarea" în sine a fost ur
marea unor largi consultații cu cetă
țenii din sector, prilej cu care s-a su
gerat ce magazine trebuie să fie su
puse acestor înnoiri și cum ar trebui 
să arate ele pentru a corespunde ce
rinței cetățenilor. Astfel, magazinul 
„Tehnometal" din Piața Amzei a fost 
transformat în magazin cu autoser
vire ; la „Comaliment" de pe bd. 
Magheru a apărut o nouă secție de 
autoservire ; numeroase magazine de 
pe Calea Victoriei au fost reamena- 
jate.

Pe același tărim. al contactului ne
mijlocit cu masele, își desfășoară ac
tivitatea și comisia permanentă ju
ridică. al cărei președinte — prof. 
F.adu Iorgulescu — și ceilalți mem
bri ai ei au întreprins în ultima vre
me acțiuni cu o largă rezonanță. Este 
vorba de educarea minorilor, proble
mă vastă și delicată, abordată mai 
de mult doar sub forma unor contact 
fugitive ale deputaților cu cadrele 
didactice — ceea ce nu putea să ducă 
la rezultate notabile. Se cerea ceva 
nou, un mijloc care să permită co
misiei să influențeze mai eficient 
activitatea educativă. Propunerea

Pornind tocmai de la asemenea con
statări, dările de seamă, precum și 
dezbaterile din cele două adunări 
generale au supus criticii modul ne
corespunzător în care comitetele 
partid respective s-au îngrijit 
întărirea rîndurilor organizațiilor de 
partid.

Spiritul combativ al dezbaterilor 
s-a vădit în luările de cuvînt ale mai 
multor comuniști care s-au declarat 
nemulțumiți de felul in care comite
tele de partid au urmărit îndeplini
rea de către consiliile de conducere 
ale cooperativelor a propunerilor fă
cute de membrii de partid și de 
alți cooperatori. Petre Gogoașă de la 
cooperativa din

de 
de

satul Izvorul arăta, 
intre altele, că 
dacă sesizările ce 
le-a făcut în ur
mă cu mult timp, 
privind îngriji
rea necorespun
zătoare a oilor, 
s-ar fi bucurat 
de atenție, nu 
s-ar fi ajuns la 
situația ca 70 din 
oile cooperativei 
să rămînă sterpe. 

Desigur, aria 
problemelor dezbătute a fost mult 
mai largă decît cea la care ne-am 
referit pînă acum. Comuniștii Ne- 
delea Ivănuș. Tudor Ciobanu, Petre 
Tiu, loan Soare, loan Iacob de 
la cooperativa „D. Cantemir" s-au 
referit la un șir de aspecte 
privind necesitatea intensificării rit
mului arăturilor de toamnă ca o 
condiție a sporirii recoltei anului vii
tor ; au făcut propuneri vizînd 
înlăturarea fluctuației îngrijitorilor și 
șefilor de fermă din sectorul zooteh
nic, studierea posibilităților de ex
tindere a suprafețelor irigate în 
1971, întărirea disciplinei de partid 
și sporirea combativității față de 
orioe încercări de a știrbi avutul 
obștesc.

Binevenită a fost Intervenția secre
tarului comitetului comunal de par
tid Izvoarele, tovarășul Vasile Stă
nescu, care, combătînd unele tendin
țe de prezentare în roz a stărilor de 
lucruri, arăta că trebuie luate ca 
termen de comparație nu cooperati
vele vecine mai slab dezvoltate, ci 
cele puternice, iar realizările actuale 
se cer confruntate nu cu cele din anii 
trecuți, mai slabe, ci cu prevederile 
planului de producție și cu sarcinile 
de viitor.

...Participînd la adunarea de par- 
„Dimitrie Cantemir" 

am remarcat că de numeroase ori ac
tivitatea brigăzii nr. 2 a fost prezen
tată ca un bun exemplu. Cine con
duce această brigadă 7 — ne-am inte
resat.

— Tovarășul care a prezentat darea 
de seamă — ni s-a răspuns.

Așadar, secretarul comitetului de 
partid din C.A.P., tovarășul Constan
tin Dumitrescu, este inimosul briga
dier cu ale cărui rezultate se mîn- 
drește întreaga cooperativă. Exemplul 
personal stă la baza autorității și 
prestigiului său, confirmat prin rea
legerea lui ca secretar al comitetu
lui de partid.

Constantin MORARU 
Horea CEAUȘESCU

a pornit tot de la cetățeni și 
a fost „culeasă" de deputați în 
adunările cu părinții. Au fost or
ganizate în anul acesta două procese 
simbolice, cu public, în care au fost 
judecate cîteva cazuri semnificative 
de minori aflați în conflict cu legea. 
Se poate aprecia că o asemenea ini
țiativă a trezit un viu interes în rîn
dul cetățenilor.

O latură importantă a activității 
comisiilor permanente, de care de
pinde in mare măsură realizarea 
practică a hotărîrilor consiliului 
popular, a propunerilor făcute de 
deputați și de cetățeni, este contro
lul. „Prin controalele efectuate pe 
teren, comisiile permanente ne dau 
un ajutor efectiv în rezolvarea pro
blemelor administrării și gospodăririi 
sectorului — ne spune tov. Dumitru 
Calomfirescu, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al sectorului 4. Controalele 
nu sînt niște simple vizite pentru 
înregistrarea aspectelor negative. La 
controalele Inițiate sint invitați să 
participe reprezentanți ai întreprin
derilor și instituțiilor de care depin
de înlăturarea deficiențelor, spre a 
le cunoaște la fața locului și a lua 
măsurile ce se impun. Așa s-a pro
cedat, bunăoară, cind s-a controlat 
întreținerea curățeniei străzilor din 
sector sau stadiul lucrărilor de re
parații la instalațiile de încălzire 
centrală a unor blocuri de locuințe.

Comisiilor permanente ale consi
liului popular al sectorului 4 le re
vine sarcina de a contribui la rezol
varea unor probleme ivite o dată cu 
construcția cartierului Titan — prac
tic un mare oraș nou apărut In ulti
mii ani pe harta sectorului. La apari
ția rulotelor și chioșcurilor amplasate 
în punctele aglomerate ale cartierului, 
pentru a înlesni aprovizionarea lo
cuitorilor pînă la înălțarea construc
țiilor comerciale planificate, ca și la 
amenajarea parcurilor pionierilor și 
tineretului, la instalarea a zeci de 
aparate pentru jocul copiilor etc, co
misiile permanente și-au adus din 
plin contribuția prin studii de am
plasare și soluții constructive, prin 
stăruința depusă pentru găsirea mij
loacelor materiale și mobilizarea ce
tățenilor la realizarea acestor lucrări 
de interes obștesc.

Am consemnat o experiență bună, 
rod al unor fructuoase eforturi depu
se de deputății din cîteva sectoare ale 
Capitalei, oameni care își dedică 
timpul lor liber, energia și capacita
tea binelui comun. Receptivitatea 
permanentă față de sugestiile și pro
punerile rezultate din munca acestor 
comisii constituie o condiție princi
pală pentru perfecționarea în conti
nuare a activității consiliilor popu
lare.

In întreprinderea agricolă de stat 
Leordeni. județul Argeș, adunarea de 
alegeri a comitetului de partid a su
pus dezbaterii comuniștilor o temă 
de importanță primordială : ce tre
buie întreprins pentru creșterea efi
cienței activității economice, pentru 
rentabilizarea tuturor sectoarelor 7 

Atît darea de seamă, cit și cuvîn- 
tul comuniștilor au fost străbătute ca 
de un fir roșu de încrederea că rezul
tatele pot fi mereu mat bune, că 
există toate posibilitățile ca greutățile 
izvorîte din calamitățile naturale ale 
acestui an să fie învinse. In situația 
dificilă în care s-a aflat întreprinde
rea — cu suprafețe importante bă
tute de repetate ori de grindină sau 
cu altele pe care 
apa a băltit săp- 
tămîni de-a rîn- 
dul — organizația 
de partid, cadre
le de conducere 
au acționat insis
tent în direcția 
găsirii și valori
ficării resurselor 
care să permită 
diminuarea pier
derilor. Și resur
sele au fost iden
tificate în posibilitatea de a orga
niza, în cooperare cu coopera
tivele agricole, creșterea unui nu
măr suplimentar de animale șl 
de a amenaja, din disponibilitățile 
existente, un atelier de preparate de 
carne in imediata apropiere a sec
toarelor zootehnice ale I.A.S. și 
C.A.P., putîndu-se astfel produce și 
livra, peste prevederile planului, 120 
tone carne ; în amenajarea unui a- 
teiier de ambalaje, a cărui producție 
este în creștere ; in repararea mași
nilor în ateliere proprii, realizîndu-se 
astfel importante economii. Aceste 
acțiuni au avut drept rezultat, între 
altele, și reducerea dotatiilor planifi
cate — cu 72 000 lei la ferma Suseni 
și cu 442 000 lei la ferma industrială, 
precum și depășirea cu cel puțin 
250 000 lei a beneficiilor la ferma zo
otehnică Ciupa.

Una din principalele concluzii a 
fost deci aceea că hărnicia, inițiativa, 
spiritul de abnegație al oamenilor 
pot diminua considerabil efectele ca
lamităților, chiar dacă toate conse
cințele acestora n-au putut fi Încă pe 
deplin înlăturate. Bineînțeles, pentru 
aceasta este nevoie de o mai bună 
organizare, de folosirea integrală a 
forței de muncă, ca și a tuturor re
zervelor producției. în acest sens, 
membrii organizației au adus critici 
îndreptățite conducerii Întreprinde
rii, biroului organizației de bază din 
ferma zootehnică Rătești. care nu au 
acționat cu destulă fermitate pentru 
înlăturarea deficiențelor organizato
rice ce au făcut ca ferma să În
cheie anul cu pierderi.

în adunare s-a subliniat că bilan
țul făcut, rezultatele bune și mai pu
țin bune obținute trebuie să deter
mine concentrarea eforturilor sore a 
se obține o recoltă bogată tn 1971. li
vrarea unor cantități cît mai mari de 
produse pentru aprovizionarea popu
lației, cît și pentru export. „Sarci
nile de plan pe 1971 sînt superioare 
nivelurilor ce ar fi trebuit atinse a- 
nul acesta — spunea ing. Gheorghe 
Ștefănescu, directorul I.A.S. Datoria 
noastră este deci aceea de a stabili * 5 

circulara face referire. Spi
cuim o frază : „Referi
tor la pct. 1 din re
gulament (...) cu privire la 
modul de aplicare a art. 
19 în cazul reîncadrării cores
punzătoare a nivelului de ca
lificare și lucrări pe care le 
execută angajații încadrați cu
5 la sută sau 10 la sută sub 
nivelul de bază...". E simplu 
și clar, nu 7 Pentru preci
zarea unui singur punct din- 
tr-o reglementare ar trebui 
neapărat — dacă ar fi să ne 
luăm și după unele trimiteri 
din paranteze — găsite, citite 
și interpretate numeroase 
alte instrucțiuni.

— Sînt atîtea hotărirl, or
dine și instrucțiuni, precizări, 
adrese și circulare, incit nici 
nu le putem cunoaște pe toa
te, dar să le mai și aplicăm 
— remarca I. Bujor, contahi- 
lul-șef al Direcției comerciale 
județene Vrancea. Ne aflăm 
In fața dilemei : sau Ie igno
răm — și. pe proprie răspun
dere. ne realizăm obligațiile 
profesionale — sau ne îngră
dim cu fel de fel de hirtii. 
ne ocupăm de corespondență 
șt lăsăm activitatea comercia
lă pe planul al doilea.

în scopul reducerii la mi
nimum a datelor statistice 
furnizate de verigile locale 
ale comerțului. Direcția Cen
trală de Statistică a elaborat 
pentru organizațiile comer
ciale „Sistemul informațional 
al dărilor de seamă statisti
ce...". S-ar părea că activita
tea comercială se află pe ca
lea degrevării de întocmirea 1

La I.A.S.

Leordeni

Clădirea noului spital din Craiova Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

cu mai mare precizie, lnvățlnd din 
greșeli, direcțiile în care se 
cere acționat". S-au conturat ast
fel, ca sarcini imediate, intensifi
carea muncii politice pentru execu
tarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate la ogoarele de toamnă ; con
centrarea forțelor tehnice disponibile 
la întreținerea viilor ; terminarea a- 
dăposturilor de animale și a drumu
rilor de acces spre depozitele de fu
raje ; valorificarea la maximum a 
serei-înmulțitor pentru producerea u- 
nor cantități cit mal mari de legume; 
organizarea temeinică a reparațiilor 
de mașini agricole in timpul iernii, 
îndeplinirea acestor sarcini va trebui 
împletită cu grija pentru obiectivele 

de perspectivă, 
care au în vedere 
extinderea for
melor de coope
rare cu C.A.P. în 
domenii variate, 
sporirea gradu
lui de mecaniza
re a lucrărilor, 
o mai bună orga
nizare, folosirea 
rațională a mij
loacelor materia
le și financiare, 

„îndeplinirea acestor obiective, spu
nea ing Adelina Oprea, presu
pune întărirea continuă a orga
nizației noastre de partid prin primi
rea în rîndurile ei a celor mai buni, 
mai conștiincioși și mai înaintați mun
citori și tehnicieni. Numai astfel vor 
putea organizațiile de bază din toate 
fermele să-și exercite cu adevărat 
rolul de forță politică conducătoare, 
capabilă să mobilizeze întregul colec
tiv la îndeplinirea sarcinilor". A- 
ceasta va permite — au subliniat, la 
rîndul lor, tehnicianul Nicolae Pre- 
descu, muncitorii Lazăr Bădescu și 
Matei Marin — repartizarea mai ju
dicioasă a comuniștilor în locurile- 
cheie pentru soarta producției, acolo 
unde este mai greu, pentru ca exem
plul lor să fie urmat Și de ceilalți.

Subliniind importanța unei bune 
pregătiri polltico-ideologice, mai 
mulți vorbitori au insistat asupra e- 
xigențelor ce se pun în fața învăță-, 
mîntulul de partid, asupra necesității 
unei mai strînse legări a acestuia de 
problemele economice complexe afla
te in fața comuniștilor. S-a propus, de 
exemplu, ca, cerîndu-se sprijinul ingi
nerilor gi economiștilor, unele lecții să 
se transforme în adevărate schimburi 
de experiență între ferme, în tribune 
de transmitere a metodelor înaintate 
de lucru ale membrilor de partid. 
Realizarea sarcinilor trebuie să se bi- 
zuie însă și pe îmbunătățirea stilului 
de muncă al comitetului de partid. 
„Pentru aceasta — spunea tractoristul 
Constantin Eniță — comitetul de par
tid este dator să găsească mijloace de 
colaborare mai strînsă, mai directă și 
sistematică cu organizațiile de bază, 
cu masa membrilor de partid".

Dezbaterile din adunarea generală 
de alegeri de la I.A.S. Leordeni au 
consemnat hotărîrea comuniștilor de 
a asigura continua perfecționare a 
activității, astfel ca -întreprinderea să 
se înscrie, ca și în anii trecuți, în rân
dul unităților cu rezultate demne de 
apreciere.

Maria BABOIAN

Fluxul circularelor
unor situații inutile. Dar n-a 
fost așa. Conducătorii între
prinderilor comerciale vrîn- 
cene susțin — și demonstrea
ză — că deși O.C.L.-urile 
sînt obligate să transrfiită lu
nar direcției comerciale și di
recției de statistică dări de 
seamă privind desfacerea u- 
nor produse, aceleași date 
sînt trimise — de data 3- 
ceasta sub forma unor așa- 
numite „operative" — comi
siei economice, direcției plan, 
comitetului executiv al con
siliului popular și chiar ...în
săși direcției de statistică. 
Deci, o muncă suplimentară 
pentru redactarea unor date 
care ar putea fi găsite ori- 
cind în dările de seamă !

Raportările duble sau triple 
ale unor informații cunosc și 
alte forme. „întocmirea do
cumentului Com2 (indicativul 
unei dări de seamă statistice) 
este necesară" — ni s-a spus. 
De ce însă — ne întrebăm — 
ea să cuprindă date aflate și 
in Com( și Conți 7 Cui >folo- 
sește repetarea acelorași in
formații în mai multe docu
mente 7 Evident, in nici un 
caz simplificării activității 
scriptice din rețeaua comer
cială.

Inutilitatea anumitor in
formări ocazionale, deca- 
dale, chenzinale, lunare, tri
mestriale, semestriale sau 
anuala este sugestiv Ilus

trată de o asemenea notă 
(telex 5/1724 din 26 au
gust a. c.), trimisă de M.C.I. 
unor direcții comerciale : 
„în scopul aprovizionării... 
pe luna... rugăm a ne pre
zenta necesarul și structura, 
inclusiv următoarele elemen
te de justificare : 1 — numă
rul total al populației urba
ne stabile și flotante, din 
care : elevi, studenți, munci
tori in orașe, turiști ; 2 — 
numărul populației salariate 
din rural, din care : salariați 
permanenți și membri de 
familie la sate, muncitori fo
restieri, culegători de fructe, 
muncitori I.A.S. și alte șan
tiere ; 3 — total populație 
de aprovizionat..."

Un director de organizație 
comercială ne spunea, pe 
bună dreptate : Cum putea 
noi să facem asemenea sta
tistici sau anchete sociologi
ce ? Cum să urmărim numă
rul tăietorilor- de lemne, sau, 
mai ales, numărul turiștilor, 
care e variabil de la o zi la 
alta 7 Dintre trecătorii de 
pe stradă poți să numeri 
care sînt localnici și care 
nu — cum putem ști cîți 
culegători de fructe sint ri
sipiți prin toată pădurea 7

Noi, în ce ne privește, 
n-am putut răspunde la nici 
una din aceste întrebări. 
Poate o vor face autorii 
acestei năstrușnice note-telex

și cei care au aprobat-o. Iar 
dacă luăm în considerare 
numărul mare al unor ase
menea note, indicații, circu
lare, nu putem să nu dăm 
deplină dreptate celor care 
afirmă că această scriptolo- 
gie mărește cu totul inutil 
ponderea muncii birocratice 
în dauna celei pur comercia
le, blochează forțe de mun
că, le deturnează preocupă
rile de la problemele reale, 
specifice ale comerțului.

Așa cum subliniam și la 
începutul materialului, date
le statistice importante sint, 
desigur, necesare pentru In
formarea corectă, permanen
tă a verigilor de conducere, 
pentru a se putea examina 
critic aspectele pozitive și 
negative, cauzele care le-au 
generat. Informația sigură 
reprezintă temeiul elaborării 
unor decizii eficiente. Dar 
—așa cum se constată și de 
către specialiștii institutului 
de cercetări comerciale care 
au analizat activitatea O.C.L. 
„încălțămintea" și „Confec
ția" București — In prezent 
este menținută o formularis- 
tică excesivă, cu rubrici și 
date de prisos ; informațiile 
cuprinse în evidențe consti
tuie simple lucrări de rutină : 
munca de evidență ocupă 
ponderea principală tn pro
cesul de prelucrare a date
lor, in loo ca aceasta să fi*

0 viață îmbinată 
luptei pentru 

fericirea poporului
75 DE ANI DE LA NAȘTEREA 

LUI DAVID FABIAN

în vasta frescă a militanților de 
seamă ai Partidului Comunist Român, 
care și-au închinat viața slujirii cu 
devotament și abnegație a cauzei 
clasei muncitoare și poporului nos
tru muncitor, este înscris și numele 
lui David Fabian — de la a cărui 
naștere se împlinesc 75 de ani.

Născut la 24 noiembrie 1895, în 
orașul Huși, David Fabian a urmat 
cursurile primare/ și pe cele gimna
ziale în localitate. în anul marii 
răscoale țărănești din 1907, a cărui 
flacără revoluționară a răscolit și 
satele din ținutul său, avea doar 12 
ani. Resorturile adinei ale răscoalei, 
ale frămîntărilor sociale din acea 
vreme'avea să le pătrundă în anii 
următori, cind, elev fiind la Școala 
comercială superioară din Iași, a luat 
contact cu literatura marxistă, cu 
gazetele socialiste „România munci
toare" și „Viitorul social", pe care 
le citea cu nesaț.

După absolvire se angajează la 
uzina electrică din Cîmpina — oraș 
în care-și desfășura pe atunci acti
vitatea un puternic nucleu socialist.

în perioada de avînt revoluționar 
care a urmat primului război mon
dial, avînt stimulat de victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, el 
devine tot mai cunoscut prin acti
vitatea intensă pe care o desfășoară, 
alături de alți fruntași revoluționari, 
pentru întărirea mișcării socialiste și 
organizarea marilor lupte muncito
rești din acel timp.

Urmărit și persecutat de către 
zbirii aparatului de represiune bur
ghez, David Fabian este nevoit să 
emigreze un timp — mai întîi în 
Italia,- apoi in Franța; De aici între
ține însă puternice legături cu miș
carea din țară, scriind regulat în ca
drul unei rubrici speciale a ziarului 
„Socialismul" — oficiosul partidului 
socialist.

După cum este cunoscut, marile ac
țiuni de luptă ale maselor muncitoare 
din anii 1918—1920 au determinat un 
prooes profund și rapid de clarifi
care politică și ideologică in rîn
durile mișcării muncitorești, au soos 
în evidență necesitatea făuririi unui 
partid consecvent revoluționar, mar- 
xist-leninist — partidul comunist, ca
pabil să oonducă clasa muncitoare in 
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor 
sale istorioe. David Fabian s-a nu
mărat printre acei militznți revolu
ționari care au înțeles limpede aceas
tă necesitate.. Reîntors în țară, a par
ticipat cu toate forțele sale la activi-' 
tatea pentru transformarea partidu
lui' socialist în partid comunist. A 
fost unul dintre fondatorii și colabo
ratorii permanenți ai revistei „Lupta 
de clasă", apărută în 1920, a luat 
parte la numeroase întruniri munci
torești, vorbind inspirat despre cele 
mai stringente probleme ale mișcării 
revoluționare de la noi, a căror re
zolvare reclama constituirea unui 
partid comunist puternic, care să 
oonducă neabătut lupta clasei munci
toare împotriva exploatării, pentru 
socialism. David Fabian a făcut parte 
din delegația partidului socialist care 
a mers la Moscova, în toamna anu
lui 1920, pentru a discuta problemele 
afilierii la Internaționala Comunistă.

Mereu pe urmele sale, autoritățile 
burgheze reușesc să-1 aresteze la 

26 martie 1921, cu doar cîteva zile 
înaintea marelui eveniment politia 
al deschiderii Congresului I al Parti
dului Comunist Român. Condamnat 
la 15 luni închisoare, el nu are posi
bilitatea să participe la acest eveni
ment istorie pentru înfăptuirea căruia 
militase din tot sufletul și cu tot 
elanul său revoluționar. în pofida, 
greutăților regimului de temniță, 
reușește să redacteze două publicații 
clandestine ale comuniștilor Închiși, 
intitulate : „Cătușa" și „Jilava comu
nistă".

Implicat in cunoscutul proces din 
Dealul Spirii, intentat de către au
toritățile burghezo-moșierești parti- 
cipanților la Congresul I al P.C.R., 
David Fabian i-a înfruntat curajos 
pe anchetatorii săi, spunînd : „Am 
suferit și mai sufăr pentru Ideile 
mele și nu o să le neg niciodată, 
oricît de mari ar fi suferințele mele. 
Am făcut prea puțin pentru mișca
re, fiind prea tinăr pentru ca co
roana de spini să-mi încununeze 
fruntea. Pot să vă asigur că. Ime
diat ce voi ieși din închisoare, o să 
Întrebuințez toate puterile mele pen
tru emanciparea clasei muncitoare".

Eliberat din închisoare pe baza 
amnistiei cucerite în vara anului 1922 
prin lupta dirză a maselor mun
citoare din Întreaga țară, David Fa
bian se avintă din nou, cu toată 
dîrzenia, in activitatea revoluționară. 
La cel de-al doilea Congres al P.C.R., 
din octombrie 1922, la a cărui pregă
tire a participat, a fost ales membru 
al C.C. al P.C.R.

în 1924, cînd partidul a fast soos 
in afara legii, David Fabian a fost 
însărcinat să facă parte din Dlrec- 
toriu — organul desemnat să con
ducă activitatea P.C.R. In noile 
condiții. în această calitate a par
ticipat la Congresul al III-lea al 
partidului, prilej cu care a fost alea 
din nou membru al C.C. al P.C.R.

Măsurile represive ale autorități
lor îl determină însă, în decembrie 
1924, să părăsească din nou țara —- 
cu asentimentul conducerii partidu
lui — împreună cu alți activiști de 
seamă ai P.C.R. La scurt timp după 
reînceperea emigrației sale politice, 
justiția burgheză din țară 11 condam
nă In contumacie la 10 ani Închi
soare.

Contlnuindu-și cu abnegație acti
vitatea politică pusă tn slujba cau
zei clasei muncitoare, 1 se încredin
țează permanent, în anii care au ur
mat, funcții de conducere în apara
tul de partid din emigrație — mat 
întîi in Cehoslovacia și Germania și 
apoi, după Congresul al IV-lea al 
P.C.R., în U.R.S.S. unde moare, în 
împrejurări tragice, în anul 1937.

Viața șl activitatea politică Însu
flețită a lui David Fabian și a tu
turor luptătorilor comuniști, care au 
slujit cu nețărmurită dragoste inte
resele fundamentale ale poporului 
român, constituie un impresionant 
îndemn la muncă și activitate sus
ținută, creatoare, pentru înfăptuire* 
luminosului ideal al edificării socia
lismului și comunismului pe pămln- 
tul patriei noastre.

Gh. I. IONIȚA 
doctor în istorie

■ ■ ■ ■ ■ H
subordonată muncii de ana
liză, planificare și funda
mentare științifică a decizii
lor. La toate acestea se mal 
adaugă și faptul că formula
rele nu corespund necesită
ților de calcul și prelucrare 
mecanizată, care să permită 
obținerea în timp util a si
tuației aprovizionării, desfa
cerii și stocurilor de ’mărfuri 
pe articole și sortimente. Ca 
atare, luarea de măsuri ope
rative pentru îmbunătățirea 
aprovizionării nu este cu ni
mic sprijinită prin laborioasa 
activitate de informare,1 care 
ajunge adeseori să reprezin
te un scop în sine. 'De ase
menea, documentația actua
lă nu reușește să ofere or
ganizațiilor comerciale, în 
etapele de contractare, o si
tuație analitică exactă, pen
tru a stabili evoluția și ten
dințele desfacerii fiecărui 
sortiment.

Faptele descrise sînt, fără 
Îndoială, cunoscute de spe
cialiști, de reprezentanții 
ministerelor ca și de coor
donatorii unor organizații 
comerciale. Din păcate, stu
diile întreprinse în vederea 
remedierii lor au rămas nu
mai pe hîrtie, n-au fost ur
mate de măsuri practice nici 
pină in prezent, după mal 
bine de un an de la elabo
rarea lor. Sarcinile esen
țiale ale aparatului comer
cial sînt aprovizionarea co
respunzătoare a populației, 
îmbunătățirea formelor de 
deservire, modernizarea în
tregii activități comerciale, 
iar îndeplinirea lor tre
bui* urmărită cu prioritate
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La exploatarea minieră Baia Sprie
O condiție a eficacității în producția de mașini-unelte

SE EXPERIMENTEAZĂ

PROGRAMUL

DE LUCRU DE 6 ORE
Consiliul de Miniștri a stabilit unele măsuri pentru 

îmbunătățirea condițiilor de muncă ale minerilor 
prin aplicarea duratei schimbului de lucru de 6 ore 
în subteran. Astfel, durata schimbului de lucru în 
subteran la Exploatarea minieră Baia Sprie va fi de 
8 ore, fără modificarea indicatorilor de plan, a nor
melor de muncă și salariilor în vigoare. Durata sta
bilită se va socoti de la intrarea și pină la ieșirea 
din mină. Experimentarea care a avut loc pînă a- 
cum la această exploatare a demonstrat că durata 
redusă a schimbului de lucru a contribuit la aplica
rea cu mai multă eficiență a măsurilor pentru per
fecționarea procesului de producție, la întărirea dis
ciplinei în muncă, la îmbunătățirea situației forței 
de muncă din acest sector.

O dată cu măsura amintită. Ministerul Industriei 
Miniere și Geologiei a fost autorizat ca, pe măsura 
creării condițiilor necesare, să experimenteze și la 
celelalte unități miniere din cadrul Centralei mine
lor și metalurgiei neferoase Baia Mare durata de 
6 ore pe schimb în subteran, fără modificarea indica
torilor de plan aprobați. De asemenea, pînă la 31 de
cembrie 1970, ministerul va prezenta Consiliului de 
Miniștri un program privind introducerea eșalonată 
a experimentării duratei reduse de lucru în subteran 
la alte unități miniere.

(Agerpres)

*

*
*

*

*
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COOPERAREA SĂ FIE INIȚIATĂ, CONCEPUTĂ
Șl ORGANIZATĂ 0 DATA CU PROIECTAREA
în zilele noastre, de progres deose

bit de rapid in domeniul tehnologiilor 
de fabricație, cînd se cer mașini-unel- 
te cît mai adecvate solicitărilor de tot 
felul ale beneficiarilor, deci de o foarte 
mare diversitate, este de neconceput 
— din punct de vedere tehnic și eco
nomic — ca execuția acestora să aibă 
loc integral în cite o singură unitate. 
Apar, de aceea, noi unități, fiecare cu 
un profil de fabricație bine delimitat, 
profilul unităților existente îmbună- 
tățiiidu-se. în același timp, după cri
terii tehnologice de fabricație.

Industria autohtonă de mașini-unel- 
te cunoaște o continuă diversificare 
și dezvoltare. Dacă anul acesta se 
produc 130 de tipodimensiuni dife
rite, în 1975 urmează să se producă 
216. Specializarea fabricației se va 
adinei în această importantă subra- 
mură a construcțiilor de mașini tot 
mai mult : este prevăzut ca profilul 
întreprinderilor să se îngusteze, să se 
creeze unități noi. axate pe cite un 
singur tip de produs. Vor fi create, 
totodată, fabrici aparte de accesorii 
și subansamble pentru mașini-unelte. 
de elemente hidropneumatlce. de apa
rate de măsură etc.

Evident, existența unui mare număr 
de uzine strict specializate va deter
mina o mai amplă extindere a coo
perării în producția de mașini-unelte. 
Problema specializării și cooperării 
interuzinale nu se limitează însă 
numai la aspectele creionate mai sus, 

. la producția industrială propriu-zisă. 
Ea cuprinde tot mai mult și sfera

cercetării științifice și a proiectării, 
a muncii de concepție. După cum se 
știe, în industrie există, numeroase 
unități de cercetare și proiectare de 
sine stătătoare, ale căror profile se 
îngustează progresiv, pe măsura di
versificării producției și a intrării în 
funcțiune a noi obiective industriale. 
Specializarea nu trebuie asigurată, 
însă, numai în legătura cu profilul 
institutelor departamentale de cerce
tări și proiectări. Ea este tot mai ne
cesară și în cadrul organizării interne

perseverență continua adîncire a 
standardizării și tipizării ca premisă 
a măririi seriilor de fabricație, a spe
cializării producției și, în general, a 
progresului tehnic. Noile mașini- 
unelte agregat, speciale și chiar con
venționale, sînt concepute în așa fel 
încît să poată fi realizate din cît mai 
multe subansamble tip : cutii de vi
teză, cutii de avansuri, suporți, insta
lații hidraulice, instalații electrice 
etc. în afară de execuția propriu-zisă, 
acest sistem concent iv ușurează mult

DEZBĂTlND PROBLEMA „SPECIALIZAREA Șl COOPERAREA 
INTR-O RELAȚIE ECHILIBRATĂ, JUDICIOA§Ă“

a fiecărui institut. în Institutul de 
cercetări și proiectări pentru țnașini- 
unelte și agregate, bunăoară, există 
colective specializate pe produse și 
chiar pe activități și in viitor inten
ționăm să adîncim și mal mult spe
cializarea.

După cum se știe, cu cît colaborarea 
unor uzine specializate la execuția 
unei mașini complexe este mai largă, 
cu atit prețul ei de cost ar trebui să 
fie mai redus. De aceea, în construc
ția de mașini, o serie de produse sînt 
concepute din capul locului 
manieră încît să permită o 
largă cooperare interuzinală 
Uzarea lor. în activitatea sa, 
vu! institutului nostru urmărește cu

de așa 
cit mai 
în rea- 
colecti

Stadiul îndeplinirii planului

(Urmare din pag. I)
se poate fundamenta un program 
realist de recuperare a restanțelor.

în împrejurările actuale, create de 
existența unor importante nerealir 
zări la sortimente chimice extrem de 
căutate de beneficiarii interni și la 
export, devine acută necesitatea gră
birii aplicării unor soluții și măsuri 
eficace, ceea ce nu este posibil de 
realizat decit prin conlucrarea strîn- 
să a specialiștilor și cadrelor de răs
pundere la toate nivelurile de oompe- 
tență. Planuri de măsuri s-au mai 
făcut în acest an. în mai multe rin- 
duri, Ia toate combinatele și între
prinderile „cu probleme" din indus
tria chimică. Eficiența lor nu se re
găsește însă materializată In elimi
narea la timp, cu hotărire, a neajun
surilor, cea mai bună dovadă fiind 
majorarea restanțelor la sortimentele 
la care ne referim. Am avut prilejul 
să cunoaștem un asemenea plan de 
măsuri, elaborat la începutul, lunii 
octombrie, la Combinatul chimic din 
Rm. Vîlcea, cu participarea unor ca
dre de răspundere din Ministerul In
dustriei Chimice, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterul Energiei Electrice. Intr-ade
văr, o analiză aprofundată a multi
plelor deficiențe acumulate la acest 
înăr combinat era mai mult decît 
lecesără. întîrzierile în punerea în 
uncțiune a unor fabrici noi, la care 
-au adăugat unele defecțiuni de natu- 
ă tehnologică și mecanică, au făcut 
1 în prezent la combinatul vîlcean 
î se localizeze cele peste 13 000 tone 
e policlorură de vinii nerealizate 
iță de prevederile inițiale de plan, 
lie 1100 tone , restante la butanol, 
e soluțiile care urmau a fi adoptate 
ipindeau în mare parte nu numai 
(deplinirea pianului în ultimul tri- 
pstru al anului, ci și recuperarea 
iei importante părți din restanțele 
jterioare, precum și pregătirea pro
feției anului viitor.
Sintem în măsură acum să facem 
l parțial bilanț al modului in care 
a respectat planul de măsuri. Se 

’ (servă cu surprindere că. deși el cu- 
indea răspunderi nominale, foarte 
tine termene s-au respectat, un nu- 
ir redus de măsuri s-au aplicat, 
i pildă, cunoseîndu-se că anul a- 
șta s-au înregistrat 39 de ODriri ac- 
ler.tale ale fabricației, soldate cu 
realizarea unei producții în valoare 
peste 8,2 milioane lei, din 'cauza 

reruperii furnizării curentului e- 
itric, s-au propus clteva măsuri 
ntru îmbunătățirea alimentării cu 
srgie electrică a platformei indus- 

■ ale. Cu toate că o mare parte din 
țsuri aveau termene scadente în 
ia octombrie și în prima parte a lui 
embrie, ele nu s-au aplicat. Pînă 
15 noiembrie a.c., trebuia reparat 
nsforma torul de 80 MV A de la
itrala ^electrotermică Govora, ur- 
(îd ca el să fie montat și pus sub 
teiune la sfirșitul acestei luni. Dar. 
tucît remedierile efectuate de u- 
a „Electroputere" din Craiova nu 
«fost de calitate, transformatorul nu 
«ezistat la probe, termenul de pu
re a luî în funcțiune fiind deci 
itnat. Nici studiile întocmite de în- 
tprinderea pentru raționalizarea și 
rdernizarea instalațiilor energetice 
ci București, în vederea asigurării 
Ui mai bune alimentări cu ener- 
g electrică, nu au fost corespunză- 
txre cerințelor și ele nu au putut fi 
«jcate.

(ici alte acțiuni, care urmau să ga- 
rateze desfășurarea normală a pro- 
dtției sau care vizau corelarea unor 
iricatori de plan, asigurarea cu piese 
dcschimb a combinatului, nu s-au 
dțășurat sau au determinat numai 
«uitate parțiale. Desigur, justifi
cai se pot aduce pentru fiecare In 
pate, dar nu este admisibil ca în si- 
tuția actuală, cînd se impune cu 
«citate cerința recuperării rămîne- 
rilr în urmă, factorii care au ela

borat planul de măsuri amintit să nu 
fi analizat toate aspectele pe cape le 
ridică soluțiile propuse, să nu fi 
preîntâmpinat luarea unor decizii ce 
nu se dovedesc viabile sau cărora 
nu li s-au creat toate condițiile de a- 
plicare în practică.

Desigur, în această perioadă, spri
jinul efectiv, direct al specialiștilor 
din minister este o necesitate incon
testabilă. Dar această nu d'minuează 
cu nimic îndatorirea consiliilor de ad
ministrație ale centralelor și grupu
rilor industriale, a comitetelor de di
recție din combinate și întreprinderi, 
a cadrelor care conduc nemijlocit 
procesul de producție de a suprave
ghea cu atenție procesele tehnologice 
și a asigura întreținerea corespunză
toare a instalațiilor, de a urmări e- 
fectuarea în condiții calitative supe
rioare a reparațiilor. Iată insă că 
nici în „al 12-lea ceas" răspunderea 
acestor factori nu s-a manifestat la 
nivelul cerințelor.

După numai cîteva zile de la re
vizia generală, la Combinatul petro
chimic din Pitești a survenit, in 
prima decadă a lunii noiembrie, o 
nouă dereglare a procesului tehnolo
gic la piroliză, fapt care — împreu
nă cu defectarea unor aparate de 
măsură și control — a făcut, ca in
stalația de polietilenă să funcționeze 
sub capacitate, nerealizindu-se o pro
ducție de circa 854 tone. Aproape 
similar s-au petrecut lucrurile la in
stalația de oxoalcooli de lâ Combi
natul chimic Rîmnicu-Vîlcea. unde 
s-au înregistrat numai în cursul lunii 
octombrie 358 ore opriri la principa
lele utilaje din cauza unor defecțiuni 
tehnojogice și mecanice.

Cum se fac reparațiile și Întreține
rile la utilajele celor două combina
te ? „Este adevărat că nu s-au res
pectat întotdeauna termenele plani
ficate de efectuare a reparațiilor — 
ne-a spus tov. Ion Simionescu, ingi
ner mecanic la secția de piroliză a 
combinatului piteștean. Aceasta În
trunit conducerea secției are compe
tența de a aprecia dacă intervenția 
este necesară sau nu pentru ca pro
ducția să nu fie afectată". Insă, 
o dată acceptat de forurile com
petente. un grafic de reparații tre
buie respectat cu rigurozitate. Este 
greșit ca, pentru, diminuarea prin 
orice mijloace a restanțelor, să se 
amîne efectuarea reparațiilor planifi
cate. Efectele pot surveni in orice 
moment, cu consecințe mai grave atît 
pentru producție, cît șt pentru sta
rea tehnică a utilajelor.

Cel puțin la Combinatul chimic din 
Rimnicu-Vilcea, termenele din grafi
cele de reparații și întreținere sint în 
proporție covîrșitoare Ignorate. „In 
acest an, am avut foarte multe opriri 
accidentale — ne-a spus ing. Cor
nelia Todereanu, director tehnic la 
acest combinat. De aceea, am luat 
măsura de a face toate reparațiile și 
întreținerile în timpul acestor opriri". 
Cu alte cuvinte, s-a inversat ordinea 
firească a lucrurilor : se așteaptă 
stagnările accidentale pentru a se re
vizui starea tehnică a instalațiilor. 
Dar dacă „accidentele" întîrzie să a- 
pară ? în afară de aceasta, ne îndoim 
că în perioada opririlor fortuite, cînd 
toți oamenii sint mobilizați la reme
dierea în timp cît mai scurt a defec
țiunilor. se vor găsi suficienți meca
nici disponibili pentru a efectua toate 
reparațiile și întreținerile restante.

tncercînd să sintetizăm observațiile 
prilejuite de investigațiile noastre, se 
poate aprecia că rezultatele consem
nate in luna octombrie și în prima 
decadă a lunii noiembrie nu sint încă 
pretutindeni pe măsura posibilităților. 
De aceea, trebuie mobilizate neîntîr- 
ziat și susținut toate forțele, toate 
mijloacele, pentru recuperarea pe cît 
posibil în întregime a restanțelor, 
trăgîndu-se totodată maximum de în
vățăminte și luîndu-se cele mai efi
ciente măsuri pentru buna pregătire 
a producției din anul viitor.

LA BRAȘOV Șl PITEȘTI

Au luat ființă centre
1

de calcul teritoriale
Consiliul de Miniștri a aprobat printr-o hot^rire 

înființarea de centre de calcul teritoriale la Brașov 
și Pitești. Noile unități vor fi dotate cu sisteme e- 
lectronice de calcul și vor avea ca obiect prestarea 
de servicii de calcul și de prelucrare a datelor. Ele 
vor efectua astfel de lucrări pentru un număr im
portant de, întreprinderi industrials din județele 
Brașov și Argeș și din județele învecinate.

Noile centre de calcul teritoriale. în colaborare cu 
specialiștii unităților economice, se vor ocupa de in
troducerea sistemelor informatice în conducerea 
producției, acționind totodată pentru realizarea cu 
ajutorul calculatoarelor electronice a conducerii ges
tiunii complete a cîtorva din principalele întreprin
deri din raza lor de activitate, în vederea extinderi- 
tehnicii moderne de calcul în economie.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 6e înscrie în con
textul recomandărilor făcute de tovarășul Njcolae 
Ceaușescu cu prilejul întilniril de lucru din luna 
septembrie cu specialiști din domeniul tehnicii e- 
lectronice de calcul și informaticii economice.

(Agerpres)

și intreținerea sau repararea mași- 
nilor-unelte, înlocuirea unor aseme
nea subansamble țiind foarte sim
plă. Din păcate, însă, avantajele po
tențiale ale soluțiilor 
moderne preconizate 
nostru sînt insuficient 
uzinele producătoare.

în ciuda unor oarecari progrese în
registrate în acest domeniu, colabo
rarea între cadrele de concepție și 
cele de execuție, ca și cea dintre uzi
nele care concură la realizarea ma- 
șinilor-unelte nu au atins încă un 
nivel 
firesc, 
ieetare 
proprii 
nevoie 
și nici 
delelor 
tipurilor noilor produse. Ele solicită 
de aceea concursul uzinelor benefi
ciare Din cauza sarcinilor curente de 
producție, acestea neglijează însă, de 
cele mai multe ori, solicitările de 
această natură și in felul acesta du
rata cercetărilor se prelungește ade
sea mult prea mult, iar valorificarea 
rezultatelor cercetărilor se amină luni 
și chiar ani întregi. între proiectarea 
unor noi mașini-unelte și începerea 
fabricării lor în serie trece, de regulă, 
foarte mult timp, ceea ce face ca 
avantajele noutății unor soluții con
structive propuse 
și proiecta nti să 
parte. <

Este adevărat, ___ _
este în curs de remediere prin dota
rea iristitiitelbr de cercetări și proiec
tări cu ateliere proprii de prototipuri 
bine echipate. Oricît de mare și de 
bine dotat ar fi insă un astfel de 
atelier, el nu va putea să execute 
toate operațiile sau piesele necesare 
unei noi mașini complexe și va ave» 
deci nevoie si în continuare, de con
cursul uzinelor producătoare. De 
aceea, uzinele nu trebuie să piardă 
din vedere faptul că accelerarea asi
milării de produse noi nu este nici
decum o sarcină exclusiv a 
șl a proiectării, ci și a lor.

Există mai multi factori 
nează extinderea cooperării 
tatea de concepție. Se 
în primul rînd. că există 
flux informațional între 
institute de cercetări și proiectări 
Din această cauză, unele probleme 
sînt reluate și tratate în cite un 
institut, deși au fost rezolvate an
terior în alt institut. Sînt și lucrări 
care se execută în, paralel. Este ca
zul unificării elementelor tipizate 
pentru mașini agregat. Cred că pen
tru a accelera schimburile de infor
mații — absolut necesare — între

constructive 
de colectivul 
valorificate în

satisfăcător. După cum e și 
unitățile de cercetare și pro- 
nu-și pot executa cu mijloace 
toate dispozitivele de care au 
pentru lucrările de cercetare 
piesele și subansamblele mo- 
experimentale Sau ale proto-

de către cercetători 
se piardă in bună

această deficientă

cercetării

care frî- 
în activi- 
constat?
un slab 

diferitele

unitățile de concepție ar fi bine ca 
sesiunile de comunicări științifice să 
fie organizate în viitor numai pe 
probleme și nicidecum pe institute, 
cum se procedează in prezent. Aceste 
sesiuni au de multe ori un prea pro
nunțat caracter „de familie", partici
parea din afară fiind extrem de re
dusă. Or, după părerea mea, aseme
nea sesiuni, inclusiv pe probleme de 
mașini-unelte, ar trebui să angreneze 
simultan institutele Academiei, ale 
învățămîntului superior, unitățile 
industriei. în felul acesta ele ar avea 
o valoare practică mult mai mare, un 
mult mai larg ecou în rlndurile spe
cialiștilor.

Aș vrea să arăt că în ceea ce pri
vește proiectele de mașini și utilaje 
există reglementări care obligă insti
tutele de cercetări și proiectări să-și 
trimită reciproc fișe tehnice cu ca
racteristicile produselor proiectate. 
Aplicarea acestei dispoziții se face 
însă defectuos, multe institute negli- 
jînd-o complet. Uneori, colaborarea 
dintre institute este minimă și din 
cauza unui dăunător „interes lo
cal" : colective din institute diferite 
atacă separat fie una și aceeași temă, 
fie aspecte diferite ale aceleiași ches
tiuni Problema fluidicii, de exemplu, 
este tratată în prezent în paralel de 
către mai multe institute de cercetări 
și proiectări. Evident, unirea tuturor 
eforturilor și coordonarea judicioasă 
a activității de cercetare-proiectare 
sub egida Consiliului Național al 
Cercetării» Științifice ar duce la re
zolvarea mai rapidă șl cu mai pu
ține cheltuieli a multor probleme. De 
altfel. C.N.C.S. a și stabilit o serie 
de asemenea colaborări încă de la 
întocmirea planurilor anuale și cinci
nale de cercetare și dezvoltare.

Aș mai aduce. în sfîrșit. în discu
ție, un aspect. După cum se știe, în 
timpul efectuării unor lucrări de 
cercetare, apare adesea nevoia exe
cutării unor probe și încercări pe 

. instalații existente în alte institute, 
probe și încercări care nu au putut 
fi prevăzute și stabilite din capul 
locului în convențiile de colaborare 
dintre institute De regulă. în aseme
nea cazuri colaborările strict nece
sare nu pot fi satisfăcute prompt și. 
de aceea, unitățile de cercetare și 
proiectare sînt tentate să se supra- 
doteze cu aparataje și instalații 
scumpe, al căror coeficient de utilU 
zare rămîne foarte scăzut. După pă
rerea mea. se impune o reglementare 
operativă și rațională a acestei ches
tiuni.

Desigur, există și alte aspecte ale 
problemei în discuție Nu mi-am pro
pus însă să le epuizez în rîndurile 
de față, ci doar să reliefez că activi
tatea departamentală de cercetare și 
proiectare poate juca un rol mult mai 
important decît pînă acum in adinei- 
rea specializării și extinderea coope
rării în producție, să reamintesc că 
uzinele constructoare de mașini- 
unelte (și nu numai ele) au interesul 
— și mai ales posibilitatea — să be
neficieze intr-o tot mai mare măsură 
de aportul muncii de concepție în 
optimizarea gradului de integrare a 
fabricației, prin adîncirea specializă
rii și extinderea cooperării interuzi
nale in producție.

Ing. Nicolae POPA
directorul Institutului de cercetâri 
și proieptâri pentru mașini-unelte 
și agregate din București

LA SEMNALELE ZIARULUI
EXISTA POSIBILITĂȚI PENTRU 

MAI BUNA UTILIZARE 
A VAGOANELOR C.F.R.

a
„Scinteia"

La articolul „Folosirea la maximum 
parcului de vagoane" (vezi 
nr. 8591 din 29 octombrie a.c.), Direcția re
gională C.F.R. București ne-a trimis un 
amplu răspuns din care redăm următoa
rele : „Neasigurarea cu vagoane a unor ce
reri, atit planificate, cit și suplimentare, 
s-a datorat în ultimele luni imobilizării 
vagoanelor la descărcare. în primele 20 de 
zile ale lunii octombrie s-a irosit din a- 
cest motiv o capacitate de transport de 
720 000 vagoane-oră, cele mai mari imo
bilizări fiind înregistrate la întreprinde
rea „Combustibilul", Uzina de mașini 
grele și uzina „23 August" din Capitală, 
Întreprinderea de prefabricate „Militari" 
și altele.

Cu toate acestea, nu putem afirma că 
în activitatea unităților noastre lucrurile 
merg chiar așa cum am stabilit. De aceea, 
întregul aparat din cadrul regionalei a 
fost atras în acțiuni pentru prevenirea și 

’ înlăturarea gîtuirilor ce apar în transpor
tul mărfurilor. Astfel, pentru satisfacerea 
unui trafic sporit, peste prevederile ini
țiale, In triunghiul Slobozia — Ciulnița — 
Călărași, sau pentru preluarea unor sar
cini neprevăzute la portul Constanța, co
lective conduse de cite un director al re
gionalei s-au deplasat pe teren și, în mod 
operativ, au rezolvat problemele apărute 
în scopul utilizării intensive a parcului 
de vagoane. Alte măsuri luate in ultimul 
timp de conducerea regionalei vizează 
Îmbunătățirea muncii în stațiile tehnice 
de triaj și noduri de cale ferată, crește
rea gradului de mecanizare a operațiilor 
grele și complicate de manipulare a măr
furilor, întreținerea și repararea căii, pre
lucrarea și circulația trenurilor etc.".

Un răspuns similar am primit și de la 
Regionala de căi ferate Cluj, în care se 
recunoaște că răspunderea pentru utiliza
rea nesatisfăcătoare a vagoanelor o poartă 
atît unitățile C.F.R.. care nu reușesc în
totdeauna să asigure capacitatea de trans
port necesară, dar și beneficiarii, care 
anulează adeseori vagoanele solicitate sau

le imobilizează un timp mai îndelungat 
pentru încărcare și descărcare. Răspunsul 
sumar, telegrafic al acestei regionale nu 
oferă însă suficiente argumente și soluții 
pentru eliminarea deficiențelor semnalate 
in acest domeniu în articolul publicat. în
seamnă că factorii de răspundere ai aces
tei regionale nu țintesc spre eliminarea 
definitivă a deficiențelor, ci caută doar 
le explice, să le justifice.

SPRE 0 DEZLEGARE 
A „NODULUI ÎN PAPURĂ"

să

După publicarea articolului ..Nodul 
papură sau in firele de in și cinepă", 
ziarul nostru nr. 8551, care , examina pro
blema calității țesăturilor, Direcția gene
rală de desfacere din Ministerul Industriei 
Ușoare ne-a trimis următoarele precizări: 
„Stocurile fără desfacere asigurată exis
tente în întreprinderile industriale subor
donate ministerului au fost generate de 
diferite cauze, între care calitatea neco
respunzătoare a unor produse și, in prin
cipal, loturile de marfă rămase de la par- 
tizile destinate exportului. Situația fiind 
cunoscută conducerii ministerului, s-a 
luat măsura ca un colectiv de specialiști 
constituit pe minister să urmărească a- 
plicarea măsurilor multilaterale necesare 
lichidării stocurilor formate și prevenirii 
formării lor în viitor. în acest sens, vă 
putem arăta că volumul mărfurilor res
pinse la recepție din cauza calității neco
respunzătoare nu depășește 0,5 la sută din 
■/olumul desfacerilor, dar el reprezintă în 
valori absolute circa 80 milioane lei anual. 
Desigur că printr-o mai bună organizare 
a procesului de producție, această sumă 
poate fi redusă și mai mult și noi apre
ciem sprijinul ziarului în acest sens, pri’ 
publicarea semnalelor critice.

în ceea ce privește volumul mărfurilo’ 
fără desfacere asigurată la cele două 
combinate industriale vizate, vă arătăm 
că în urma măsurilor luate pentru valo
rificarea stocurilor, acestea s-au redus în 
bună măsură, și anume : la Combinați’1 
de in și cînepă din București, de la 6.5 
milioane lei la 1 octombrie a. c„ la 4,7 
milioane lei. la 5 noiembrie : la Combina-

In 
în

tul textil din Arad, dintr-un stoc de 1 mi
lion metri pătrați de țesături din bumbac, 
s-au valorificat 200 mii mp, și dintr-un 
stoc de 137 mii bucăți tricotaje, s-au va
lorificat 42 mii bucăți. Acțiunea de lichi
dare a stocurilor fără desfacere asigurată 
continuă, dar întimpinăm unele greutăți 
in plasarea produselor rămase de la par- 
tizile destinate exportului. îndeosebi da
torită desenelor și coloristlcii neuzuale in 
țara noastră. în aceste condiții, intre alte 
măsuri, s-au lărgit competențele conduce-" 
rilor întreprinderilor industriale pentru 
acordarea reducerilor de preț".

VOR FI DEPOZITATE, 
ÎN SFÎRȘIT, FRUCTELE?

în nota : „Ce păcat că 
cresc in pomi" publicată 
nr. 8591 din 29 octombrie 
faptul că la I.A.S. Breasta, județul Dolj, 
deși s-au extins mult plantațiile pomicole 
și viticole, nu au fost create condiții pen
tru sortarea, păstrarea și expedierea fruc
telor. Din această cauză fructe de calitate 
foarte bună se valorifică necorespunzător 
și, în fiecare an, aproape 30 la sută din 
producție se depreciază. Se atrăgea atenția 
că dacă nu se va face un depozit, pier
derea va fi și mai mare. în răspunsul tri
mis redacției de către Departamentul
I.A.S. din Ministerul Agriculturii și Silvi-

_____ _  „ă există preocupare 
rezolvarea problemei depozitelor

depozitele nu 
în „Scinteia1' 
a.c. se critica

culturii se arată că 
pentru ............ ,________ ___ ____ .
pentru fructe. în intervalul 1971—1975 ur
mează 
pentru 
tel : 1971
Breasta, 1973 - I.A.S. Șimleu, 1974—1975 
— I.A.S. Bistrița și I.A.S. Cimpulung. 
..Menționăm faptul că I.A.S. Sibiu — se 
arată în răspuns -- realizează atît în pre
zent, cît și în perspectivă o producție du
blă de fructe față de I.A.S. Breasta, fapt 
oentru care în această unitate urmează să 
se execute primul depozit. Pentru satis
facerea nevoilor de depozitare a legumelor 
si fructelor, în cincinalul 1971—1975. Cen
trala pentru valorificarea legumelor și 
fructelor execută o rețea vastă de depozite 
frigorifice".

să fie 
fructe

construite cinci depozite 
care au fost amplasate ast- 
I.A.S. Sibiu. 1972 - I.A.S.

CONTRASTE

tunel• Nu orice

gaura-ninseamna

munte

• Textile pentru

cocoși

de producție 
mp inutilizabil 
doar cîteva re- 
palpabile. To-

Trei ani și jumătate! 
Atita a trecut de la da
rea in funcțiune a unui 
tunel de uscare a peli
culelor de lacuri la Fa
brica de mobilă din 
Vaslui. Și tot atita a 
trecut de cind acest u- 
tilaj stă incremenit . 
practic, n-a funcționat 
nici o zi. Asta nu în
seamnă insă că prezen- 

' ța lui nu se simte. 
Dimpotrivă : 1,3 mili
oane lei costul inves
tiției, 150 000 let amor
tismente anuale și un 
spațiu 
de 500 
- iată 
zultate 
varășul Mihai Sava, in- 
giner-șef adjunct al u- 
nității, afirma recent că 
„acest tunel chiar acum 
patru ani era depășit 
moral". Oricum, cu sau 
fără uzura morală, dacă 
funcționa, tot era bun. 
Au venit la fața locu
lui cadre de conducere 
de la Ministerul Indus
triei Lemnului, alți spe-

A fabrica produse 
la un nivel calitativ 
ce nu corespunde co
menzilor făcute de be
neficiari, în sortimen
te și dimensiuni neso
licitate de aceștia, în
seamnă a irosi fonduri 
și valori materiale 
Este un adevăr sim
plu, elementar, arhi
cunoscut — cum zice 
expresia populară „la 
mintea cocoșului", Și 
totuși... și totuși, trist 
dar adevărat, persistă 
cazurile de unități un
de se produce de dra
gul producției, al ci
frelor globale, cu ce’ 
mai senin dezintere 
pentru calitatea pro
duselor. cheia asigură- 
rit desfacerii. Fabrica 
de stofe „Argeșana" si 
întreprinderea textilă 
din Pitești țin să în
scrie recorduri în pri
vința refuzurilor de 
mărfuri pentru călită- 
•ie necorespunzătoare 
După cum ne-a scris 
directorul adjunct al

cialiști in lacuri și vop
sele. Totul a fost insă 
zadarnic. Pelicula de 
lacuri este răspindită 
neuniform, cu.mari de
fecțiuni, fără putință de 
recondiționare, timpul 
de uscare durează ex
trem de mult, intr-un 
cuvint, utilajul este 
inutilizabil. Și cind to
tul părea pierdut, con
ducerea fabricii a venit 
cu soluția : „Casăm tu
nelul ! Dacă el (tune
lul) n-a arătat puțină 
bunăvoință și înțelege
re față de strădaniile 
specialiștilor, îl distru
gem". Dar Minis
terul Industriei Lem
nului a refuzat această 
propunere. Se mai aș
teaptă I Ce anume ? 
Plata a noi amortis
mente de sute de mii 
de lei ? Sau — poate — 
6 analiză serioasă a 
faptelor, cu stabilirea 
celor răspunzători de 
tunelul buclucaș, care 
n-a adus decit... găuri 
in bugetul fabricii ?

sucursalei județene 
Argeș a Băncii Națio
nale, Benone Popa, 
fabricii „Argeșana" 
i-au fost refuzate în 
nouă luni din acest an 
65 600 metri de stofă, 
iar la întreprinderea . 
textilă, valoarea refu
zurilor s-a ridicat, în 
ultimele patru luni, la 
2,5 milioane lei. Mai 
mult ca sigur că Mi
nisterul Industriei U- 
șoare a „omologat" lu
cește recorduri in 
scriptele lui. Mai pu
țin sigur este dacă, 
lupă consemnarea ci- 

Crică a pierderilor, s-a 
■ntreprins ceva pentru
li mi narea 

care le 
Pentru că. de Ia lună 
la lună, valoarea refu
zurilor nu a scăzut, ci 
a continuat să creas
că; Și cind te gîndești 
că există adevăruri la 
mintea cocoșului...

Dar cocoșii nu folo
sesc produse textile. 
Le sint indiferente.

cauzelor 
generează.

• Strugurele din

laborator și medalia

de aur din piață
Cine nu cunoaște 

soiul de struguri cu 
boabe mari numi’ 
Afuz-Ali ? Cine' nu a 
savurat dulceața și a- 
roma boabelor de Mus
cat Hamburg ? Dar 
iată că cercetătorii din 
stațiunile experimen
tale ale Institutului de 
cercetări pentru viti
cultură și vinificație. 
preocupați de îmbu
nătățirea sortimentului 
de struguri de masă, 
au reușit să creeze cî
teva soiuri noi. Enu
merăm cîteva. Soiul 
„Muscat timpuriu de 
București" cu ciorchini 
mari de 180 grame, 
bobul aromat, se coa
ce mai timpuriu și dă 
o producție superioară 
altor soiuri din aceas
tă grupă. Se remarcă, 

asemenea, soiul

„Triumf", rezultat din 
încrucișarea soiurilor 
„Lignan" și Afuz-Ali, 
cu ciorchini mari de 
300—500 grame. Soiul 
„Dobrogea" a dat in 
anul patru după plan
tare o producție re
cord de 34 000 kg la 
hectar. „Coarna nea
gră tămiioasă". așa 
cum îi arată numele, 
are o calitate în plus • 
boabele sînt aromate 
Este adevărat că so
lurile noi, cu care se 
mîndresc pe bună 
dreptate cercetătorii 
se află in curs de în
mulțire. Cumpărătorii 
speră însă că, incepind 
de anul viitor, să gă
sească șl în piață lăidi- 
țe cu noile soiuri de 
struguri. Să le dea ei 
medalii de aur. Este 
calea sigură spre con
sacrare.

• N-a sosit 1 Aprilie!
Fabrica de nutrețuri 

combinate din Călă
rași avea termen de 
intrare in funcțiune 30 
iunie a.c. Construcția 
acestui mare obiectiv 
economic a fost pre
luată din mers de în
treprinderea de con- 
strucții-montaje Bucu
rești, din cadrul Mi
nisterului Construcții
lor Industriale Pre- 
luind această lucrare 
l.C.M.B. „i-a păcălit" 
pe beneficiari, prelun
gind contractul de da
re in funcțiune la un 
nou termen 
cembrie 
nu ar fi 
dacă ar 
premise 
pectarea 
men fixat. Numai că 
ritmul în care se lu-

31 de 
a.c. Păcăleala 
atit de mare 
exista măcar 
pentru res- 
noului ter-

crează nu constituie o 
garanție în acest sens 
Mult intirziate sint 
montajul utilajelor, fi
nisajele interioare ele. 
în prima decadă a lu
nii noiembrie s-a rea
lizat numai 7,7 la sută 
din planul valoric lu
nar ; valoarea lucrări
lor executate in aceas
tă decadă înspumează 
abia 70 000 lei, față de 
900 000 lei cît prevede 
planul lunar. Nici in 
decada care a urmat 
nu s-au recuperat re
stanțele acumulate. 
Conducerea I.C.M.B., 
se pare, ține cu tot 
dinadinsul să păcă
lească lumea in con
tinuare. Dar nu-i mo
mentul, nu sintem la 
t Aprilie. ,E o confuzie 
care ar putea să coste.
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150 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI FRIEDRICH ENGELS
.. _________ 8

deceniu de activitate
a

împlinirea a 150 de ani de la naș
terea l?Aj Friedrich Engels consti
tuie un prilej deosebit pentru a 
aduce un Înalt omagiu memoriei 
strălucitului teoretician, organizator 
și conducător al proletariatului in
ternațional, care a adus o contribuție 
de seamă la făurirea materialismului 
dialectic și istoric, a teoriei comunis
mului științific.

Este cunoscut câ pină la Marx ți 
Engels, diversele concepții despre 
lume — fie ele materialiste, idealis
te, metafizice — nu au izbutit să de
pășească atitudinea contemplativă 
față de viața socială ; chiar dacă au 
criticat rinduielile sociale existente, 
aceste concepții n-au Întrevăzut 
căile, mijloacele in măsură să asi
gure schimbarea lor. Alături de 
Marx, Engels s-a impus în is
toria culturii umanității printr-o 
concepție fundamental nouă despre 
lume, cuprinzînd într-o viziune uni
tară, materialist-d.ialectică, natura, 
societatea și gîndirea — concepție 
care a reprezentat cea mai profundă 
revoluție săvîrșită în filozofie, și în 
gîndirea omenească in genere. Esen
ța acestei revoluții și-a găsit expre
sia în funcția nouă atribuită filozo
fiei. în prefacere» ei din teorie pur 
explicativă, interpretativă. în instru
ment «de transformare a lumii, de în
făptuire a progresului istoric. Această 
nouă funcție, proprie filozofiei mar
xiste, decurge din caracterul ei ști- 

■ințific, din capacitatea de a dezvălui 
legitățile care guvernează dezvolta
rea lumii și de a-i înarma pe oameni 
cu cunoașterea lor, tocmai în acest 
fel oamenii dobîndind posibilitatea 
de a acționa în conformitate cu ce
rințele acestor 
legi, a le folosi 
în interesul lor, a 
deveni făuritori 
conștienți ai pro
priei istorii.

In lumina con
cepției materia
lismului dialectic 
și istoric, pe care 
au creat-o, Marx 
și Engels au ară
tat că rădăcinile 
nedreptății socia
le se află nu în 
conștiința oame
nilor, ci în condi
țiile istorice o- 
biective, în viața 
materială a so
cietății, al cărei 
factor determi
nant îl constituie 
modul de pro
ducție și, ca ata
re, numai schim
barea acestor 
condiții obiecti
ve, numai schim
barea modului 
de producție pot 
duce la înfăptui
rea progresului is
toric. Lanțurile 
reale ale robiei 
sociale, identifica
te în relațiile ca
pitaliste, exploatare^ omului de 
către om — au arătat ei — pot 
fi nimicite numai printr-o luptă 
la fel de reală, torța materială 
a oprimării poats fi lichidată numai 
printr-o forță de asemenea materială.

Tocmai realizării sarcinii uriașe a 
făuririi științei despre prefacerea re
voluționară a societății și a unirii a- 
cestei științe cu mișcarea muncito
rească și-au consacrat Marx și En
gels întreaga lor viață. Ei au con
ceput comunismul științific, parte 
constitutivă a marxismului, ca știin
ța legilor generale ale revoluției și 
construcției socialiste, deduse din ge
neralizarea experienței luptei revolu
ționare și tocmai prin aceasta, ca un 
instrument de inestimabilă valoare 
în lupta pentru sfărîmarea nedrepte
lor rinduieli capitaliste și făurirea, 
orînduiri! noi socialiste.

„Aceste două mari descoperiri — 
concepția materialistă a istoriei și 
dezvăluirea misterului producției ca
pitaliste prin mijlocirea plusvalorii 
— arăta Engels — le datorăm lui 
Marx. Prin aceste descoperiri, socia
lismul a devenit o știință, care acilm 
trebuie in primul rind elaborată mai 
departe in toate amănuntele și cone
xiunile ei“. El însuși, cu excepționala 
forță a gindirii și pasiunea revolu
ționară ce l-au caracterizat, a adus o 
remarcabilă contribuție la elaborarea 
principiilor fundamentale ale socia
lismului științific.

împreună cu Marx, Engels a for
mulat misiunea istorică a proleta
riatului, ca clasă chemată să înfăptu
iască transformarea socialistă a so
cietății, să asigure, o dată cu propria 
sa eliberare din exploatare, eliberarea 
întregii societăți. în remarcabila sa 
operă „Situația clasei muncitoare din 
Anglia", el a arătat că proleta
riatul nu este numai o clasă care 
suferă, dar și o clasă care luptă pen
tru eliberarea să definitivă și că e- 
manciparea proletariatului trebuie să 
fie opera proprie a acestuia. Engels 
1 înțeles limpede necesitatea imperi
oasă a făuririi partidului politic al 
proletariatului, care să-i dea acestuia 
conștiința misiunii sale istorice, 
să-l educe, să-l organizeze și să-l 
călăuzească la victorie. „Pentru 
:a în momentul decisiv proletariatul 
să fie destul de puternic și să poată 
învinge — arăta el — trebuie — Marx 
și cu mine am apărat această poziție 
incepind din 1847 — ca el să-și creeze 
un partid de sine stătător, separat 
le toate celelalte și opus lor. conștient 
de caracterul lui de clasă".

Un loc important în activitatea 
teoretică a lui Engels l-a ocupat 
ichițarea trăsăturilor generale ale 
iqgietății socialiste. Așa cum singur 
i subliniat, el nu și-a propus să ela- 
xoreze o concepție completă și dera
iată asupra acestei societăți, înțele
gi nd că era vorba de o sarcină a 
viitorului, care nu va putea fi rezol
vată decît In procesul efectiv al edi
ficării noii orînduiri. Și este un 
mens merit al lui Engels de a fl in- 
.revăzut. din datele pe care le ofe- 
•eau realitatea economico-socială, 
irocesul însuși al dezvoltării capita- 
ismului, o seamă de cerințe ale 
:onstruirll noii orînduiri care răs- 
>undeau unor necesități obiective, 
zare reprezentau, așadar, legități șl 
i-au înscris astfel ca adevăruri fun- 
lamcntale, ca principii generale in 
tezaurul gindirii marxiste. între a- 
seste principii, trebuie să amintim 
•onstituirea proletariatului In clasa 
lominantă In societate, luarea în 
ităpinire a mijloacelor de pro- 
lucție de către societatea în- 
ă.și. organizarea socială planificată 
i producției potrivit nevoilor colecti
vității și ale individului. Engels con- 
idera utilizarea rațională și dez
voltarea ulterioară a uriașelor forțe 
iroductive ale societății drept pre- 
nisa pentru a asigura nu numai coa
liții tot mai bune de viață celor ce 
nuncesc, dar și o dezvoltare și ma- 
lifestare deplină și liberă a aptitudi- 
lilor lor fizice și spirituale.
Formulînd aceste principii ge- 

lerale. Engels a atras aten- 
ia asupra necesității 'de a lua în con- 
iderare, în aplicarea lor, condițiile 
oncrete din fiecare țară. Aplicarea

lor practică — sublinia el — „va de
pinde pretutindeni și întotdeauna de 
condițiile istorice date", iar varieta
tea acestor condiții nu poate să nu 
atragă deosebiri în politica partide
lor muncitorești dintr-o țară sau alta.

Valoarea acestor idei apare cu atît 
mai limpede in condițiile actuale, 
cînd socialismul s-a transformat din
tr-o teorie in realitatea vie a celor 
14 state formînd sistemul mondial 
socialist Opera de construcție socia
listă se desfășoară astăzi într-o enor
mă diversitate de condiții, care în
trece considerabil ceea ce și-a putut 
imagina Engels la timpul său — în 
țări situate in trei continente, avînd 
stadii diferite de dezvoltare econo
mică, socială, politică, tradiții și par
ticularități naționale specifice. Evi
dent că problemele multiple șl com
plexe pe care le ridică edificarea 
noii orînduiri In toate aceste țări nu 
se pot soluționa prin aplicarea ste
reotipă, uniformă a unor principii 
generale. Conducerea procesului de 
transformare revoluționară a socie
tății solicită o cunoaștere aprofunda
tă a condițiilor concrete și particula
rităților din țara respectivă, aplicarea 
creatoare a adevărurilor generale ale 
socialismului științific potrivit aces
tor particularități. Viața arată că 
tocmai îmbinarea strînsă între gene
ral și particular, luarea in seamă a 
împrejurărilor concrete în care se a- 
plică principiile .generale asigură 
înaintarea sigură, rapidă pe calea 
socialismului.

Se știe că, la timpul lor, Marx și* 
Engels au considerat că socialismul 
va învinge în mod concomitent în 
toate sau în principalele țări ale lu-

„Un sistem de cunoaștere a na
turii și a istoriei atotcuprinzător și 
încheiat o dată pentru totdeauna — 
sublinia el — este în contradicție cu 
legile fundamentale ale gindirii dia
lectice ; ceea ce nu exclude nicide
cum, ci, dimpotrivă, implică faptul 
că din generație în generație cunoaș
terea sistematică a întregii lumi ex
terioare poate să facă pași uriași".

în această optică, firește că nici 
teoria revoluționară nu poate fi con
siderată ca o sumă de adevăruri ab
solute și intangibile, ci ca o feorie 
care se dezvoltă și se îmbogățește 
necontenit prin continua raportare 
la realitatea 
cială, 
duzii 
mai 
cepta 
au loc in lume, de a da răspuns noi
lor probleme ridicate de lupta revo
luționară rezidă vitalitatea, forța 
transformatoare a teoriei marxiste. 
Este ceea ce întemeietorii comunis
mului științific au realizat în mod 
strălucit la timpul lor. în virtutea 
aceluiași mod de gîndire creator, a 
metodei dinamice de studiere și în
țelegere a realităților sociale, a izbu
tit Lenin să ducă mai departe monu
mentala lor operă in noile condiții is
torice din vremea -sa, să îmbogățească 
tezaurul teoriei și practicii revoluțio
nare cu teze de o deosebită valoare.

înțelegerea în acest fel a marxism- 
leninismului reprezintă în zilele 
noastre o necesitate stringentă, de 
prim ordin. Sub ochii noștri se per 
trec schimbări deosebit de profunde 
și de rapide, atît in viața politică, eco
nomică și socială.

vie, economico-so- 
prin generalizarea noilor con- 
ale experienței istorice. Toc- 

în capacitatea ei de a re- 
și reflecta schimbările care

Institutului pedagogic
Sesiune științifică din Tîrgu-Mureș

SPIRITUL
CREATOR
AL TEORIEI

REVOLUȚIONARE
mii. în pofida acestei teze, care a 
fost ulterior infirmată de dezvoltarea 
socială, ei au dat un exemplu de a- 
bordare creatoare a problemei evo
luției popoarelor și statelor către so
cialism, evitînd tratarea simplifica
toare, conceperea în bloc a acestui 
proces. Prezintă interes In acest 
sens modul in care Engels a pri
vit problema națiunii. El a în
țeles clar importanța națiunii, ca fac
tor activ, ca forță motrice a progre
sului istoric, a susținut ferm și con
secvent cauza independenței și suve
ranității națiunilor, considerind că 
numai în acest fel funcțiile lor vi
tale se pot realiza în toată plenitu
dinea lor. El a întrevăzut că tocmai 
in condițiile socialismului vor deveni 
posibile deplina eliberare națională, 
instaurarea unor relații intre națiuni 
bazate realmente pe egalitatea lor în 
drepturi, pe respectarea dreptului 
fiecăreia de a hotărî de sine stătător 
asupra destinelor sale. „în măsura in 
care va fi desființată exploatarea 
unui individ de către celălalt, va fi 
desființată și exploatarea unei națiuni 
de către alia. O dată cu dispariția 
antagonismului dintre clase in sinul 
națiunii, va dispărea și dușmănia 
dintre națiuni" — se arăta în Mani
festul Comunist. Engels a avut o vi
ziune clară asupra interdependenței 
strînse, asupra unității dialectice din- 
tre interesele naționale ^ale popoare
lor și internaționalismul proletar. El 
a arătat că „o colaborare internațio
nală a națiunilor... este cu putință 
numai cu condiția ca fiecare din a- 
ccste națiuni să fie pe deplin auto
nomă la ea acasă" ; ,, o mișcare in
ternațională a proletariatului — sub
linia el — este in genere posibilă 
numai între națiuni independente".

Dezvoltarea istorică a socialismu
lui, ca sistem mondial, format din 
state suverane, independente, a adus 
o strălucită confirmare acestor teze 
ale lui Engels. Experiența a arătat 
că numai întemeierea relațiilor din
tre țările socialiste pe principiile 
marxism-leninismulul și Internaționa
lismului proletar, pe respectarea ega
lității depline în drepturi, suveranită
ții și independenței naționale, neames
tecului in treburile interne, avan
tajului reciproc, întrajutorării tovără
șești creează condițiile pentru dezvol
tarea unei rodnice colaborări între 
ele, în interesul înfloririi multilatera
le a fiecărei țări socialiste, al întăririi 
forței și unității sistemului mondial 
socialist în ansamblu. în uria
șa diversitate de condiții In care 
activează azi partidele comuniste, 
apare clar că unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și munci
torești nu se poate confunda cu uni
formitatea și identitatea ; liantele 
unei unități reale, viabile, nu pot fi 
altele în zilele noastre decît ideolo
gia marxist-leninistâ, comunitatea 
de țeluri, interesele comune ale 
luptei împotriva imperialismului, 
pentru pace, democrație și progres. 
Este ceea ce a întrevăzut încă En
gels, care cu o extraordinară forță 
de anticipație, izvorită din înțelege
rea sensurilor dezvoltării sociale, a- 
răta în 1885 : „Mișcarea internațio
nală a proletariatului european Și 
american a devenit acum atît de pu
ternică, incit nu numai prima ei for
mă, îngustă — Liga secretă —, dar 
chiar și a doua formă a ei, infinit 
mai cuprinzătoare — Asociația In
ternațională a Muncitorilor, asociație 
legală —, au devenit pentru ea o că
tușă ; simplul sentiment de solidari
tate, care se bazează pe înțelegerea 
identității situației lor de clasă; e 
suficient pentru a uni pe muncitorii 
din toate țările".

întreaga optică a lui Engels cu pri
vire la dezvoltarea luptei revoluțio
nare evidențiază faptul că el conce
pea teoria ca ceva viu, dinamic. în 
continuă dezvoltare. Acest mod de a 
privi teoria decurge firesc din 
concepția sa despre lume, privită 
în continua ei dezvoltare dialectică, din 
modalitatea sa de a concepe cunoaște
rea care, ca reflectare în mințile oa
menilor a proceselor obiective din na
tură și din societate, nu poate să nu 
țină seama de continua transfor
mare pe care acestea o cunoac.

cit și în gîndirea 
oamenilor, în cu
noașterea științi
fică. Aceste schim
bări sînt pregnant 
ilustrate de victo
ria socialismului 
în țăfi cuprinzînd 
peste un sfert din 
suprafața globului 
și circa 35 la su
tă din populația 
sa ; de creșterea 
considerabilă a 
rolului clasei mun
citoare și al de
tașamentelor 
de avangardă 
partidele comu
niste și muncito
rești ; ,de destră
marea sistemului 
colonial al impe
rialismului, sub 
loviturile luptei 
de eliberare a po
poarelor ; de afir
marea tot mai ho- 
tărită pe arena 
mondială a voin
ței popoarelor de 
a-și hotărî de sine 
stătător destinele, 
în conformitate cu 
interesele lor vi
tale ; de uriașa 
creștere în lumea 

întreagă a forțelor păcii, democra
ției și progresului social. Mult schim
bată este în zilele noastre și înfăți
șarea lumii capitaliste. Elementele 
noi care au intervenit în mecanis
mul relațiilor sociale și în organiza
rea producției, în formele de mani
festare a contradicțiilor capitalismu
lui, a legităților sale și a repercusiu
nilor lor sociale oferă o vastă arie 
de investigație științifică. Printre 
schimbările esențiale care s-au pro
dus in ultimele decenii în lume, cu 
ample implicații asupra tuturor latu
rilor existenței materiale și spiri- 

' tuale a omenirii, trebuie relevată, de 
asemenea, profunda revoluție știin
țifică și tehnică mondială.

Toate aceste schimbări care s-au 
petrecut și se petrec in lume intr-un 
ritm tot mai rapid au ridicat și ri
dică in fața clasei muncitoare, a par
tidelor comuniste, a forțelor progre
siste ale societății, noi și noi proble
me și sarcini de o tot mai mare com
plexitate. Este evident că pentru a 
înțelege și a da răspuns problemelor 
noi, se impun cercetarea aprofundată 
a prezentului, abordarea realităților 
actuale cu curaj și fără păreri pre
concepute, așa cum au procedat, la 
timpul lor, Marx, Engels, Lenin.

în acest spirit își orientează Parti
dul Comunist Român întreaga sa ac
tivitate, pornind neabătut, in elabo
rarea politicii sale, de la aplicarea 
adevărurilor generale ale marxism- 
leninismulul potrivit condițiilor con
crete ale țării noastre. Este caracte
ristică partidului nostru preocuparea 
de a elabora soluții noi, concluzii teo
retice principiale cerute de viață, de 
a perfecționa totodată continuu for
mele și metodele de conducere, 
de a înlătura ceea ce a devenit pe
rimat, învechit, a promova in toate 
sectoarele tot ceea ce este nou și 
înaintat. Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului nostru, tovară
șul Nicoiae Ceaușescu, „studiind în
vățătura lui Marx, Engels, Lenin Și 
străduindu-ne să o aplicăm, trebuie 
să avem permanent in vedere con
dițiile concrete istorice, sociale, na
ționale în care trăim. Numai așa 
vom putea trage concluzii juste teo
retice și practice pentru lupta revo
luționară. pentru făurirea noii orin- 
duiri. numai așa vom putea acționa 
atît în concordanță cu legile generale 
ale dezvoltării sociale, cit și cu via
ța. Partidul comunist nu trebuie să 
se cramponeze de trecut/, de legități 
care au acționa| intr-o altă perioadă 
și în alte condiții istorice, de așa- 
zisele adevăruri absolute 
o dată pentru totdeauna. _ „ .
rat obligatoriu este ceea ce în con
dițiile concret-istorice de 
fiecare țară, contribuie
la mersul inainte al societății socia
liste, al socialismului în general !“

Capacitatea partidului de a reflecta 
in politica sa necesitățile reale de 
dezvoltare ale societății noastre iși 
găsește o pregnantă expresie, în pre
zent, în programul-elaborat de Con
gresul al X-lea de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, in ansamblul de măsuri Înfăptui
te în ultimii ani pentru ridicarea în
tregii activități constructive a po
porului nostru pe un plan superior.

Abordarea creatoare a principiilor 
generale ale marxism-leninismulul, 
promovarea unei politici corespunză
toare realităților din țara respectivă 
reprezintă o contribuție la îmbogă
țirea tezaurului gindirii și practicii 
revoluționare, care în zilele noastre 
nu poate fi decit emanația gindirii 
creatoare și a experienței tuturor 
partidelor comuniste șl muncitorești, 

Aniversarea a 150 de 
nașterea Iui Fr. Engels < 
poporul nostru prilejul i 
confirmări a viabilității 
marxist-leniniste, prilejul 
și mal vii a angajării partidului nos
tru în .opera de dezvoltare creatoare 
a marxism-leninismului, de întărire a 
forțelor socialismului și păcii în lume.

ei

elaborate
Cu adevă-
astăzi, din 
Ia progres,

ani de la 
este pentru 
unei reale 

concepției 
I afirmării

Dr. I. ACHIM 
Ada GREGORIAN

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România au în
ceput marți dimineața lucrările se
siunii științifice consacrate împlini
rii a 150 de ani de la nașterea lui 
Friedrich Engels.

Sesiunea este organizată de Acade
mia de științe sociale și politice a 
Republicii Socialiste România, Insti
tutul de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R. și A- 
cademia de învățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. 
al P.C.R.

La lucrări participă oameni de 
știință, cadre didactice, activiști de 
partid și de stat, cercetători științi
fici din țara noastră. Iau parte, de 
asemenea, oameni de știință și mili- 
tanți de partid din Austria, Bulgaria, 
Belgia, Cehoslovacia, Franța, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, India, 
Italia, Japonia. Iugoslavia, Mongo
lia, Polonia, Spania, Ungaria, Uniu
nea Sovietică și Venezuela.

Rostind cuvîntul/de deschidere a 
sesiunii, tovarășul Miron Constanti- 
nescu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, a subli
niat uriașa importanță a operei lui 
Friedrich Engels, fondator, alături 
de Karl Marx, al comunismului știin
țific, conducător al clasei muncitoars 
internaționale, eminent om de știin
ță, organizator și militant revoluțio
nar, mare prieten al poporului ro
mân.

Privind ansamblul operei sale în 
lumina problematicii contemporane 
a marxismului și a luptei ideologice, 
a spus vorbitorul, avem datoria să 
subliniem natura și valoarea contri
buției lui Engels la edificiul marxis
mului și importanța aplicației mate
rialismului dialectic la diverse do
menii ale științei și culturii secolu
lui al XIX-lea. Partidul Comunist 
Român privește cu bucurie faptul că 
cea de-a 150-a aniversare a nașterii 
lui Friedrich Engels este sărbătorită 
in țara noastră în condițiile izbînzii 
socialismului și ale construcției socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Au fost prezentate apoi comunică
rile înscrise pe agenda primei zile 
a sesiunii : „Engels despre forțele 
motrice ale dezvoltării istorice și 
dialectica societății socialiste", de 
prof. univ. dr. Constantin Petre, 
membru corespondent al Academiei 
de științe sociale și politice, și prof, 
univ. dr. Nicoiae Kallas, membru al 
acestei academii ; „Aportul lui En
gels la dezvoltarea științei istorice", 
de L. I. Golman, sef de sector la 
Institutul de marxism-leninism de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S. ; „Un marxist 
creator : Friedrich Engels", de Jaime 
Encinas, colaborator al revistei 
„Nueska Bandera", organ teoretic și 
politic al P.C. din Spania (comuni
carea a fost prezentată de tov. 
Ramon Mendezona) ; „Marxism-

leninismul despre baza materială a 
societății socialiste și unele aspecte 
ale dezvoltării economiei noastre na
ționale", de prof. univ. dr. Ervin 
Hutira. membru al Academiei de 
științe sociale și politice, prorector 
al Academiei de învățămînt social- 
politic „Ștefan Gheorghiu" de pe 
lingă C.C. al P.C.R. ; „Engels și miș
carea muncitorească franceză", de 
Viotor Joannes, directorul Institutu
lui „Maurice Thorez" — Paris ; „En
gels și gîndirea revoluționară in 
Bulgaria", de dr. docent Svetoslav 
Hristov, cercetător la Institutul de 
filozofie al Academiei bulgare de 
științe ; „Contribuția lui Engels la 
crearea economiei politice a clasei 
muncitoare", de prof. univ. dr. Barbu 
Zaharescu, membru al Academiei 
de științe sociale și politice ; „Fried
rich Engels și mișcarea muncito
rească austriacă", de Fritz Glaubauf, 
delegat al P.C. din Austria ; „Unita
tea și caracterul internațional ale 
învățăturii lui Marx, Engels și Lenin. 
Engels și problema Poloniei", de 
dr. docent Stanislaw Widerszpil, pro
fesor la Școala centrală de partid 
de pe lingă C.C. al P.M.U.P. ; 
„Engels și mișcarea de elibe
rare socială și națională din 
România", de Ion Popescu-Puțuri, 
membru al Academiei de științe so
ciale și politice, director al Institutu
lui de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R. ; „Despre 
actualitatea luptei lui Engels pentru 
partidul independent al clasei mun
citoare germane", de Rudi Wiederăn- 
ders, director adjunct la Școala su
perioară de partid „K. Marx" de pe 
lingă C.C. al P.S.U.G. ; „Engels și 
economia politică burgheză contem
porană", de Jacques Nagels, membru 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Belgia ; „Ideile lui Engels asupra 
chestiunii locuințelor și dezvoltarea a- 
normală a orașelor latino-americane", 
de prof. univ. dr. Fernando Key San
chez, director al Institutului de ingi
nerie agricolă de la Universitatea cen
trală din Venezuela, membru fondator 
al Partidului Comunist din Vene
zuela ; „Unele, aspecte actuale ale 
metodei de cercetare economică in 
corespondența * lui Engels", de prof, 
univ. dr. Emilian ’Dobrescu, membru 
al Academiei de științe sociale și 
politice, și prof. univ. dr. Tudorel 
Postolache, membru al aceleiași 
academii ; „Filozofie și revoluție la 
tinărul Engels", de prof. Carlo Au
gusto Viano, Universitatea din To
rino, reprezentant al revistei „II Ca- 
lendario del popolo" ; „Conceptul lui 
Engels despre obiectul filozofiei 
marxiste și însemnătatea lui actuală", 
de dr. Dragotin Lekovic, Institutul 
de istorie a mișcării muncitorești in
ternaționale — Belgrad.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Expoziție documentară
Marți după-amiază S-a deschis 

expoziția documentară „Opera lui 
Friedrich Engels și răspîndirea ei in 
România", organizată de Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România.

La vernisaj au participat tovară
șii Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ion Popescu-Puțuri, 
Ștefan Voicu, membri ai C.C. al 
P.C.R., Constantin Vlad, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Con
stantin Pîrvulescu, vechi militant al 
partidului, Ion Stoian, rector al A- 
cademiei de învățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. 
al P.C.R., precum și delegațiile 
străine care iau parte la sesiunea 
științifică consacrată aniversării a 
150 de ani de la nașterea lui Fried
rich Engels. \

Expoziția prezintă personalitatea 
și viața lui Friedrich Engels, contri
buția sa la elaborarea problemelor

fundamentale ale gindirii filozofice 
și economice.marxiste. Documentele, 
fotografiile expuse evocă multilate
ral învățătura lui Karl Marx, Fried
rich Engels și V. I. Lenin, care a 
înarmat clasa muncitoare, forțele re
voluționare în lupta împotriva ex
ploatării și asupririi sociale și națio
nale. Este relevat, de asemenea, pu
ternicul ecou al operei lui Friedrich 
Engels în rindurile clasei muncitoa
re, ale militanților socialiști, ale for
țelor democratice din România. Sînt 
expuse numeroase ediții princeps 
ale lucrărilor fundamentale ale lui 
Friedrich Engels traduse în limba 
română, facsimile din corespondența 
lui cu privire la România, precum și 
scrisorile adresate militanților socia
liști din România de la sfîrșitul se
colului al XIX-lea. Sînt prezentate, 
totodată, documente originale, foto
grafii. articole apărute în presa le
gală și ilegală editate de Partidul 
Comunist Român.

(Agerpres)

sărbătoririi unui dece-Cu prilejul 
niu de activitate a Institutului peda
gogic de 3 ani din Tg. Mureș, ca
drele didactice și studenții acestui 
lăcaș de cultură și știință au trimis 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care își exprimă sentimentele de 
dragoste fierbinte și devotament față 
de partid, pentru grija cu care au 
fost înconjurați în cei 10 ani de 
muncă desfășurată pentru creșterea 
generațiilor de profesori și educatori.

Vă putem raporta, stimate tova
rășe Ceaușescu, se spune in telegra
mă, că cei peste 2 000 de absolvenți 
ai acestui institut slujesc cu devota-

ment cauza școlii românești, mun
cind cu elan la înfăptuirea politicii 
partidului și statului n<wtru. Cadrele 
didactice și studenții institutului nos
tru — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — conștienți de 
inalta lor responsabilitate socială, 
dornici de a-și aduce contribuția la 
lupta întregului popor pentru ridi
carea patriei noastre pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației, se anga
jează cu acest prilej solemn să tra
ducă in fapte măsurile adoptate de 
partid și de stat pentru perfecțio
narea și modernizarea învățământu
lui, pentru legarea lui tot mai strin- 
să de viață, de cerințele făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

Inaugurarea noului local al liceului
de cultură generală din Toplița

în orașul Toplița, județul Harghita, 
a fost inaugurat un nou local des
tinat liceului de cultură generală din 
localitate. Cu acest prilej, cadrele di
dactice, elevii și părinții acestora, 
precum și ceilalți locuitori români și 
maghiari participant la festivitatea 
inaugurării au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, prin
tre altele : Sintem plini de satisfac
ție pentru faptul că în cadrul preo
cupărilor pentru îmbunătățirea per
manentă a bazei materiale a învăță- 
mintului In orașul nostru s-a con
struit unul din cele mai moderne lo
caluri pentru liceul de cultură ge- • 
nerală, creîndu^se astfel condiții mi
nunate desfășurării procesului in-

structiv-educativ. Ne exprimăm șl 
cu acest prilej devotamentul și dra
gostea fierbinte, adeziunea noastră 
unanimă față de politica partidului și 
statului nostru, de dezvoltare multi
laterală a patriei noastre.

însuflețiți de mărețele perspective 
ce ni se deschid, ne angajăm că vom 
munci cu entuziasm pentru traduce
rea în viață a politicii partidului șl 
statului nostru privind dezvoltarea 
învățămîntului, pentru obținerea de 
noi succese In Intlmpinarea semicen
tenarului creării partidului, adudn- 
du-ne astfel contribuția, alături de 
întregul popor, la opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate In scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

Spectacol de gală 
cu filmul iugoslav

„Bătălia de pe Neretva tt
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teatre
» Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Re
cital de lieduri susținut de bari
tonul Dan Iordăchescu, acompa
niat la pian de Nikolas Astrlnldls 
din Grecia și cu concursul actriței 
Dana Comnea — 20.
» Opera Română : Boema — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Secretul 
Iul Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Regele 
Lear — 20; (sala Studio) î O fe
mele cu bani — 20.
• Teatrul de comedie : Arca bu
nei speranțe — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" (sala din str. Alex. Sahla) t 
Gluga pe ochi — 20.

• Teatrul Mic : Doi pe un ba
lansoar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (aala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 19*30.
» Teatrul Gluleștl : Omul car» 
a văzut moartea — 19.30.
» Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 16.
• Teatrul „Țăndărică" isala din 
Calea Victoriei) : Gullver tn țara 
păpușilor — 17; (sala din str. Aca
demiei) ; Strop de Rouă — bro- 
tăcelul — 14,30.
A Teatrul de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani (la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" — sala din bd. 
Schitu Milgureanu) : Părinții te
ribili — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș — 19.30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii
— 19.30.
• Teatrut de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu” : Fetele Dldlnel — 
19,30.
• Circul „Globus" : Star circul
— 19.30.
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Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, la cinematograful „Capitol", 
din București a avut loc, marți seara, 
sub auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, un spectacol 
de gală cu filmul „Bătălia de pe 
Neretva".

La spectacol au participat Ion 
Brad, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Mihnea Gheorghiu, prim-vlce- 
președinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicoiae Cioroiu, 
vicepreședinte al Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Iso Njegovan, 
ambasadorul Iugoslaviei la București, 
și membri ai ambasadei, precum. și 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

în sală se afla, de asemenea, o 
delegație de cineaști iugoslavi, din 
care fac parte regizorul Veliko Bu
lajici și alți realizatori ai filmului, 
precum și dr. col. Sașa Bojovici, fost 
comandant al serviciului sanitar în 
timpul acțiunilor de luptă din Valea 
Nerețvei. și Stevo Opacici, erou națio
nal al R.S.F. Iugoslavia, prezenți în 
țara noastră cu acest prilej.

înainte de spectacol, Mircea 
Sîntimbreanu, director general al 
Centrului național al cinematogra
fiei, a prezentat publicului pe rea
lizatorii filmului și s-a referit la 
subiectul filmului și la realizările ci
nematografiei iugoslave.

Din partea cineaștilor iugoslavi * 
rostit o alocuțiune Veliko Bulajicl.

După-amiază, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a oferit un 
cocteil in onoarea oaspeților.

(Agerpres)
A

în aceeași zi, la sediul Asociației 
cineaștilor din România, a avut loc 
o intilnire Intre membrii delegației 
de cineaști iugoslavi și reprezen
tanți ai conducerii asociației, regi
zori, actori și critici de film din țara 
noastră, ziariști. Cu acest prilej, oas
peții au răspuns numeroaselor între
bări și s-au referit' la unele pro
bleme actuale ale cinematografiei 
iugoslave, precum și la unele aspecte

cinema
• Fantasme : PATRIA — 9,30 12,15;
15; 17,45; 20,30, CAPITOL — 8,30- 
10,30; 12,45; 15; 17,15. *
• Zonă închisă : CAPITOL — 19; 
21.
• 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.
A Răzbunarea Sfintulul : 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, VICTORIA
- 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30: 20,45.
O King Kong evadează : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3393); 20,15 — seria de bt- 
lete — 3394), FEROVIAR — 8,30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, MELODIA - 9; 11,15; 13.30: 
16; 18,30, 20,45.
A Soarele alb al pustiului -. CEN
TRAL — 9,15: 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Unghiul de cădere s LUMINA
— 9,30—15,45 In continuare ; 19,30. 
A Departe de lumea dezlănțuită s 
BUCEGI — 10; 16; 19,15, FLO- 
REASCA — 10; 16; 19,30.
A 100 de carabine : FLACĂRA — 
10,30; 15,30; 18: 20,15.
A Program de desene animat» 
pentru copii : DOINA — 10.

• Iu arșița nopții : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 17,45; 20,15, G1U- 
LEȘTI — 15.30; 18; 20,30.
A Tarzan, omul junglei ; Fiul Iul 
Tarzan : TIMPURI NOI — 9,30— 
16.30 în continuare.
• A doua premieră ; Triptic Bi
zantin ; Vulcani noroioși ; Mar
mura : TIMPURI NOI — 19,30—21 
A Domnișoara se amuză : 9; 10,30; 
12,30; 14,30; Serenada — 16,30; 18,45; 
Pălăria florentină — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Călugărița din Monza : GRIVI-
ȚA — 9; 11; 13; 16; 18,15; I 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30:
18,15: 20,30.
» Bhuvan Shome : AURORA — 9.
• Binecuvîntarea s AURORA — 
12; 13; 17,45; 20,30.
• Greșeala regelui : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30.
• In umbra coltului : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 17,45; 
20.
A Feldmareșala : BUZEȘTI — 15; 
17.
• Cadavrul viu : BUZEȘTI — 
19,15.
A Ciclul de filme „Aventurile Iul 
Fantomas* : DACIA — 8,30—19,30 
tn continuare.
s Măsura riscului : UNIREA —
14.30.
• My f»lr lady : UNIREA — 16,30;
19.30.
» De șapte ort șapte : VOLGA — 
10; 12; 14: 16: 18,15; 20,30. LIRA — 
15,30: 18- 20,15.
• Canarul și viscolul : DRUMUL 
SĂRII — 15,30.

20,30, 
l; 16;

• Fantomas contra Scotland-yard: 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Sentința : COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20.
• Intîlnirea : 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:
LOR — 15,30; 18; 20,15.
n Străinii : POPULAR
18; 20,30, VITAN — 15,30;
• Mayerling : MUNCA — 16; 19.

MOȘI-

— 15,30; 
18; 20,15.

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. Ca

ruselul năzdrăvan. Emisiune de 
Erica Petrușa și Tatiana Slretea- 
nu. 18,30 Cabinetul economic TV. 
Perfecționarea activității de cer
cetare științifică. 19,10 Tragerea 
concursului Pronoexpres. 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-cinemateca : „Hotarul 
Întunericului". Peliculă semnată 
de Milestone. în rolurile principa
le : Ann Sheridan și Errol Flynn. 
Prezintă Adina Darian. 22,00 Poș
ta TV de Ion Bucheru. 22,15 Ca
dran internațional. 22.50 Telejur
nalul de noapte. 23.00 închiderea 
emisiunii.
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privind intensificare» colaborării în 
domeniul creației cinematografice 
între cineaștii din cele două țări. 
Printre subiectele discuției s-a aflat, 
desigur, și filmul prezentat In spec
tacolul de gală.

Realizare monumentală a cine
matografiei iugoslave, filmul „Bătălia 
de pe Neretva" evocă un mo
ment capital al luptei armatei popu
lare de eliberare împotriva cotropi
torilor fasciști. Posibilă datorită unui 
plan strategic elaborat de mareșalul 
Tito, victoria repurtată, in 1943. asu
pra celor 18 divizii germane și ita
liene concentrate in această bătălie 
decisivă a evidențiat, o dată mal 
mult, tăria, spiritul de sacrificiu, ‘ 
eroismul partizanilor iugoslavi, care 
au plătit un imens tribut de singe 
pentru a cuceri libertatea, indepen
dența patriei lor. Lor, acestor luptă
tori, eroilor care au căzut și» celor 
care au supraviețuit în încleștarea 
de pe rful Neretva le este Închinat 
filmul realizat de regizorul Veliko 
Bulajici, care — aflat în țara noastră 
cu prilejul galei de aseară, îm
preună cu o importantă delegație • 
cinematografiei iugoslave — a răs
puns la cîteva întrebări privind crea
ția sa. Emoția ziariștilor și cineaști
lor români prezenți la această in
tilnire a fost amplificată de inter
vențiile a doi dintre membrii dele
gației din țara prietenă, care cu a- 
proape trei decenii în urmă au par
ticipat la eroica bătălie de pe Ne
retva, iar acum au devenit proto
tipul unora dintre personajele a- 
cestui film.

„S-a simțit de mult nevoia unui 
film consacrat bătăliei de pe riul 
Neretva, care a Însemnat un pas 
hotăritor spre formarea Iugoslaviei 
noi" — a spus regizorul, precizind că 
ceea ce l-a preocupat a fost maxima 
autenticitate istorică și. în același 
timp, reliefarea unor idei și simță
minte care își păstrează neștirbită 
actualitatea. El a vorbit, pe larg, 
despre condițiile realizării acestei 
epopei cinematografice, despre difi
cultățile care au trebuit învinse pen
tru a cuprinde, intr-un singur film 
un material de viață care ar putei 
genera zeci de pelicule. După ce i 
arătat că filmul — care se adresea 
ză sensibilității publicului contempo 
ran șl îndeosebi tineretului — a ob 
ținut un mare succes de public, n 
numai în Iugoslavia (cinci milioan 
de spectatori), dar și in Japonia, i 
Franța, Italia și în alte țări unde 
rulat pină acum. Veliko Bulajici 
declarat :

„Eu nu fac parte din rînduri 
acelor regizori iugoslavi sau străi 
care realizează filme doar pentru 
înșiși șl pentru rudele apropiat 
Filmul este o artă pentru milioane 
de spectatori și eu mă adresez rti 
relui public ; consider că un film 
este reușit dacă nu cîștigă un pub 
de milioane. In sala de cinema' 
graf intră deopotrivă un zidar si 
profesor universitar, un student 
un subofițer, o gospodină și un < 
de litere. Acesta e publicul de 4 
publicul nostru, lui îi sint adresi 
și pe el trebuie să-l cucerească ► 
mele noastre. Fie că e vorba des? 
o evocare istorică, fie că e vorba d- 
pre un film contemporan pe o tei 
psihologică, politică, etică etc. - 
ceasta presupune un inalt grad e 
emoție și cere ca problematica lă 
fie apropiată omului de azi".

Profesiune de credință confirrrtă 
edificator de secvențele emoționa,e. 
eroice ale filmului „Bătălia de pe 
Neretva". film care străbate fbsc 
drumul către inima și conștiița 
spectatorului, film care s-a bucrat 
ieri seară de un meritat succes, d» 
o călduroasă primire.
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OMUL FA TĂ ÎN FA TĂ CU EL ÎNSUSI...

CE ESTE CURAJUL?
Am cunoscut în recentul trecut 

i un bărbat cu duh și har, extrem de 
i capabil, în floarea vîrstei și in ple- 
i nitudine de exercițiu profesional, 
, cu multe succese în activitatea pu-
, blică (I. M. inginer de marcă, di

rectorul unui mare șantier de con
strucții), căruia i-a mers 
curajos nevoie mare, că 
ce, că tentativele lui 
neapărat cîștig de cauză, 
care ar fi consecințele ; 
fie oare curajul ? Desigur că nu.

Curajul în sine, despărțit de scop, 
de prețul său omenesc, de sacrifi
ciu și consecințe, este un fals cu
raj, exercițiu de orgoliu și ambiție 
deșartă, un curaj „orb", pe care 
comuniștii îl dezaprobă și îl repu
diază. Mai mult : practicarea așa- 
zisului curaj „cu orice preț" este 
opusul curajului autentic. Curajul 
nu-i confundabil cu liberul arbitru, 
cu indisciplina și obraznica forțare 
a șanselor, 
totul altă 
noi curajul 
de acțiune, 
gere.

Opunem, 
vului I. M., curajul tenace, nespec- 
taculos, lipsit de fast și manifestări 
explozive, curajul lucidității și rea
lismului, vizind un scop limpede de
terminat : e curajul silențios, care 
biruie piedici surde, împotriviri 
îndelungi, incredibile și neomenești 
uneori, dar care iese pină la urmă 
biruitor deoarece are de partea sa 
un lung șir de aliați loiali : adevă
rul, claritatea de țel, onestitatea de 
mijloace, dăruirea care nu cere răs
plată, realitatea socialistă însăși.

Aș aminti în această ordine com
portamentul etic exemplar al con
structorilor brașoveni de tractoare 
care, pe parcursul unui lung răgaz 
de timp — s-a rotunjit sfertul de 
veac 1 — au făcut dovada unui re
marcabil curaj muncitoresc colectiv, 
cu largi implicații materiale, mo
rale și sociale. Mă refer la pildui- 
toarea istorie a setului de tractoare 
românești. Este, dacă ne gîndim 
bine, o istorie a curajului comunist 
în acțiune, un marș de succesive 
acumulări realizate prin nobilă cu
tezanță, pricepere, spirit tenace și 
viziune, însușiri insuflate și culti
vate de partid. Altminteri nu pot 
fi concepute în perspectiva timpu
lui și sub raport etic necontenitele 
ciștiguri de calitate devenite bun 
universal și etalon de capacitate

buhul că-i 
poate ori- 
dobîndesc 
indiferent 
acesta să

Altminteri — și în cu 
substanță — concepem 
adevărat, curaj de idee, 
de opinie, de convin-

se înțelege, intempesti-

'vWWWWAA/WW

creatoare. tmi amintesc că am în
treprins cîndva în acest puternic 
nucleu industrial o anchetă dedi
cată unei teme care se subsumează 
direct ideii noastre : curajul ingi
neresc și măiestria de constructor. 
Aș relua ldeea în amplitudine, 
dacă timpul îmi va fi prielnic, son- 
dînd toate ipostazele omenești ale 
curajului materializat, spre a con
tura o posibilă monografie spiri
tuală a acestei condiții specifice 
care îșî croiește un vad tot mai 
stabil. Mă gindesc că autorii trac
torului ar merita, dincolo de elogii 
ocazionale și relatări cifrice, o ase-

DICȚIONAR DE ETICĂ

menea investigație (la care ar pu
tea colabora cu indiscutabil fodos 
sociologul, psihologul, cercetătorul 
de etică a muncii etc.) deoarece con
structorii în cauză au cutezat me
reu, fără pauze, nemergînd în flux 
și reflux, cumulind 
parcursul a peste 
fructele generosului 
lectiv.

Sînt în- schimb, ca 
foaia, „curajoșii1 
care fac și dreg din gură, mîncă foc 
in promisiuni, 
sință de a se 
rajoși ; el nu 
niște demagogi 
copere prin vorbe și elanuri mi
mate lipsa unei activități reale, 
incapacitatea de a sluji comanda
mentele îndrăznețe ale noului. A- 
ceștia nu se cuprind nicidecum în 
tagma celor curajoși șl puternici, 
compromit ldeea de curaj.

Dar care-i situația cu Isprăvile 
unui cascador, ale unui acrobat, 
ale nu știu cărui mîncător de flă
cări ori înghițltor de săbii ? (m-ar 
putea întreba, cu amuzament, 
ipotetic 
desigur, 
„curaj" 
trimit ..____ _ _  __ ___
extazului, deoarece cutare „număr" 
atinge cotele senzaționalului. Con
fuzia se produce instantaneu :

într-una, pe 
două decenii, 
lor curaj co-

să întoarcem 
cu vorba, inși

au o tembelă iscu- 
monta în țipi cu- 
sint altceva decît 
care încearcă să a-

un 
convorbitor) ; ne uiinim. 
de toți care dovedesc un 
ieșit din comun, care ne 
pentru o clipă în limitele

uităm că secunda de excepție șl 
spumoasa revelație se compun, 
la urma urmelor, din exercițiu pre
lungit, calcul și putere de concen
trație (lucru lăudabil) însă nimic 
mai mult. Ba, nota bene ! mi s-a 
demonstrat în cîteva rînduri cum 
un atare campion al curajului poa
te fi, în realitate, un papă-lapte și 
un fricos de prima mînă. Dar a in
sista în această demonstrație mi se 
pare inutil și neconcludent.

Preferăm acestui tip de curaj de 
suprafață curajul stenic, de auten
tică substanță și largă respirație, 
privilegiul oamenilor integri, mo
dești. bine structurați moralmente, 
dotați cu multă voință și caracter 
puternic, bineștiind că virtutea pe 
care O exercită și o sporesc cu de
liberare, dîndu-i dimensiunea ome
nescului. ține implicit de conștiin
ța care îi înnobilează pe oamenii de 
vocație și drum lung. Exemplară 
pentru calitatea morală pe care o 
evocăm mi se pare împotrivirea la 
tragicele întîmplări din primăvară, 
cind ipostazele de curaj, mergind 
pină la eroism de epopee, s-au 
derulat cu sutele ; era curajul 
spontan, dur, ivit din conștiința ci
vică și dragoste de om, din noua și 
fierbintea substanță a patriotismu
lui socialist. Să-i numim, în ordi
nea ideii noastre, doar pe bravii 
militari ai țării care, neprecupe
țind somn, istoveală ajunsă la li
mită, au salvat de la inec oameni 
și bunuri, uneori plătind cu viața. 
Curajul autentic este, credem, se
verul arbitru, sita deasă care cerne 
și discerne foarte multe fapte ome
nești din realitățile pe care atît de 
rapid și dinamic le parcurgem. 
Este și motivul pentru care parti
dul, statul, forurile de educație pu
blică promovează cu stăruință In 
generațiile de azi curajul de ac
țiune comunistă.

Un atent observator al realități
lor va ajunge probabil, să .expri
me dialectica curajului în aproxi
mativ acești termeni-ecuație : a- 
precierea lucid-realistă a șansei, 
plus investiție în faptă, pentru a- 
tingerea unui scop clar. Mie, unul, 
îmi place să privesc dincolo de 
acest raționament 
recompun adevărul 
pulbere 
tare și 
pe care 
acestor

de gînd, 
sentiment 
ni-1 relevă 
ani.

imbatâbil. să 
în cauză din 
reverie, cuge- 
al omenescului 
peisajul etic al

Pop SIMION

0

Am surprins deunăzi la 
uzina „Poiana" din Cîm- 
pina — uzină ce se pregă
tește să-și sărbătorească a 
șaizecea aniversare — o 
frintură de convorbire în
tre unul din cei mai virst- 
nici muncitori, Petre Bunea. 
maistru lăcătuș, și unul 
din cei mai tineri, strun
garul Cristian Stoicescu.

— La ce virstă ai făcut 
dumneata, nea Bunea, pri
ma inovație ?

— Păi să tot fie vreo 
cincisprezece ani de-atunci; 
aveam, in orice caz, binișor 
peste patruzeci...

— Unii dintre colegii 
mei, care au venit în uzină 
de-un an, doi sau trei, au 
și prezentat la cabinetul 
tehnic primele lor propu
neri. înseamnă că sîntem 
mai bine pregătiți profesio
nal ? După părerea mea, 
altceva e la mijloc. Cum 
am fost noi primiți și aju
tați...

Convorbirea mi s-a părut 
a releva una dintre acele 
realități de substanță, care 
conferă o notă proprie cli
matului profesional și etic 
ce domnește astăzi în mul
te dintre colectivele noas
tre : tendința de scurtare — 
și, se înțelege, de „densifi- 
care" — a timpului acumu
lării de cunoștințe, conco
mitent cu aceea de lărgire 
a creativității, in special 
printr-un tot mai evident 
proces de întinerire a 
corpului de inovatori și in
ventatori. Toate acestea — 
pe fundalul grijii multila
terale a statului socialist 
pentru introducerea teh
nicii avansate în toate do
meniile.

Reliefînd procesul acesta 
obiectiv, depart^ de noi in
tenția de a nega cumva a- 
portul și rolul oamenilor 
mai în vînstă, cu experien
ță tehnică, într-un domeniu 
care 
giile ______ ...
pulseze nouL Ne-a preocu
pat însă in mod deosebit 
problema atragerii și sti
mulării pe acest tărîm a 
forțelor tinere, deoarece — 

ivit unor date biofizio- 
56 și psihologice vala- 
_ilt la noi, cit și pe 

vîrsta 
între

neretului" din Almanahul 
„Scînteia" — 1971, aflat în 
curs de apariție).

Revenind la obiectivul 
investigației de față, obser
văm că procesul împrospă
tării și îmbogățirii continue 
a mișcării de creație teh
nică reprezintă un fenomen 
îrfibucurător, deoarece în
găduie în mai mare mă
sură fructificarea disponibi
lităților existente pe acest 
tărîm. E vorba, în fond, de 
mai buna valorificare a u- 
neia
avuții ale 
teligenta.

Există 
fapt ne-a 
în cadrul

dintre 
unei

importantele 
națiuni : in-

însă 
pus 
unei

— și acest 
pe gîndurl 
recente in

Ne-au interesat și punc
tele de vedere ale unor ti
neri inovatori,

— întîia mea Inovație — 
ne spune Nicolae Atanase, 
electrician la secția meca- 
nic-șef a uzinelor „Vulcan" 
— s-a născut cînd niște 
electrocare din import, din 
pricina unor defecțiuni de 
fabricație, au fost scoase 
din uz. N-am suportat ideea 
că mașini ca acestea, de 
care uzina avea atîta ne
voie și în care se investise 
valută prețioasă, erau a- 
bandonate. Am făcut unele 
propuneri forurilor teh
nice ale uzinei. S-au apli
cat — și, de doi ani, elec
trocarele nu ne mai dau de

oarece „n-au capacități de 
producție". Sînt hotărît să 
perseverez : cu sprijinul 
forurilor competente din u- 
zină vreau să conving or
ganele de resort 
tru o însemnată 
de valută merită 
noi posibilități la . .

— Inovatorului — adaugă 
inginerul Mircea Surdulescu 
de la UREMOAS — i se 
cere o mare forță de con
vingere. In primi' 
trebuie să fie el 
convins 
lui său __  ___ ___
vație, la început, e numai 
un vis — pentru a-i con
vinge și pe ceilalți. Din pă
cate însă această forță de

că pen- 
economie 
de căutat 
Reșița.

de
■imul rînd 

_  _1 însuși 
realitatea visu- 
căci orice ino-

tatorilor, inovatorilor, tu
turor celor care sînt stâ- 
pîniți de pasiunea nobilă și 
generoasă a tehnicii noi și, 
in primul rînd, stimularea 
acestei mișcări în rinduriie 
tineretului. E vorba, mai 
ales, de înființarea unei 
asociații naționale a inven
tatorilor și inovatorilor, cu 
misiunea, printre altele, de 
a răspîndi gustul pentru 
noul tehnic, de a descoperi 
și încuraja autenticele în
clinații, dăruiri, talente pe 
acest tărîm. Pe de altă 
parte, un rol însemnat în 
înlesnirea acțiunii de de- 

a 
va

solicită toate ener- 
capabile să pro-

bile atît _ __ , _
scară mondială - 
tînără (îndeosebi 
24—30 ani) constituie în zi
lele noastre perioada 
ximuluf potențial și randa
ment creator. Desigur, fap
tul are o serie întreagă de 
implicații și consecințe fer
tile pe planul larg al pro
gresului social în lumea 
contemporană (în acest 
sens cititorul interesat poa
te căpăta o Imagine de an
samblu consultînd anche
ta : „Tineretul în fața pro
blemelor lumii contempo
rane — lumea contempora
nă în fața problemelor ti-

ma-

v
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Epilogul intimplării 

cu lupul
Cititorii noștri își amintesc 

desigur de fărădelegile comise 
de medicul Petrache Lupu de la 
Spitalul nr. 2 din Turnu Seve
rin, individ la care s-a descope
rit o „trezorerie" particulară in 
valoare de aproape un milion 
de lei realizată pe căi oneroase 
(vezi ancheta socială „A fost 
«lupul» atît de singuratic ?“ pu
blicată în nr. 8 510). Pe margi
nea acestui caz, primim din 
partea Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului 
Mehedinți, sub semnătura tov. 
președinte Traian Dudaș, o ana
liză amplă, din care extragem :

„Imediat după descoperirea 
faptelor de către organele de 
miliție, direcția sanitară, direc
ția spitalului unificat Turnu Se
verin și Colegiul medicilor și 
farmaciștilor au organizat o șe
dință cu cadrele medicale din 
municipiu. în unanimitate, me
dicii au condamnat comportarea 
și practicile lui Lupu Petrache. 
In urma dezbaterilor din cole
giu au fost propuse următoa
rele măsuri :

— blamarea în fața reprezen
tanților personalului medico-sa- 
nitar din județ ;

— retragerea dreptului de 
practică a profesiunii de medic ;

— trimiterea spre publicare 
ziarului „Scînteia" a unui' arti
col din partea Colegiului medi
cilor privind înfierarea docto
rului Lupu Petrache pentru 
încălcarea normelor de etică 
profesională.

Direcția sanitară și-a însușit 
propunerile Colegiului medici
lor și a cerut Ministerului Să
nătății să ridice dreptul de li
beră practică medicului Lupu 
Petrache.

Recent, de comun acord cu 
conducerea Ministerului Sănă
tății, dr. Tomescu Ionel a fost 
eliberat din funcția de director 
al Direcției sanitare (s. n.). A- 
preciem că, prin măsurile ce au 
fost și vor fi luate in conti- 

1 nuare, așistența medicală a 
populației din județul nostru va 
fi îmbunătățită.

Popescu — Craiova, Doina Ște
fan, Iuliu Surdu — Oradea, Ni
colae Nicolae, Marian Țiclete, 
Gr. Popa — Galați, Florica 
Ivan, Vasile Grigore — Pitești.

La întrebările dumneavoastră 
cu caracter juridic adresate re
dacției noastre (cine încuviin
țează o înfiere, cum se reconsti
tuie un act de stare civilă, care 
este, regimul transferului sala- 
riaților, care sînt cuantumurile 
pensiilor pentru limită de virstă 
sau invaliditate, cum se acordă 
ajutorul social, care sînt obliga
țiile proprietarului și ale chiria
șului — și celelalte) veți găsi 
un răspuns autorizat în capito
lul BREVIAR JURIDIC din 
ALMANAHUL „SCINTEIA" - 
1971. Breviarul juridic („avo
cat ...la domiciliu") este un 
compendiu al diferitelor legi și 
prevederi legale de cel mai 
frecvent interes. Almanahul se 
află sub tipar și va apărea zilele 
acestea.

Cursa fără obstacole

ia sfîrșit

Avocat... la domiciliu
Grigore Marcu. Valeria Clin- 

ca. V. Roman, Constantin Ma
xim, Maria Anghel. Nicolae 
Ureche — București. Maria 
Szekely — Tg. Mureș, Constan
tin Hoicea — Tulcea. Marin

Un cetățean, Dumitru Gheor- 
ghe a schimbat în ultimii patru 
ani vreo 6—7 locuri de muncă, 
peregrinînd dintr-o întreprin
dere in alta. Explicația este pe 
eît de simplă, pe atît de inu
mană : pentru a i se șterge ur
mele, pentru a nu plăti pensia 
de întreținere datorată celor pa
tru copii ai săi.

„Cum de i se permite unui 
astfel de om, care are atîtea 
datorii față de propriii săi copii, 
cum de i se îngăduie cu atîta 
ușurință să intre in altă între
prindere și iar să plece pentru 
a se sustrage sistematic ?“ ne-a 
scris Ioana Niță, o femeie mun
citoare. mama în sarcina căreia 
a căzut întreaga povară mate
rială a întreținerii minorilor. 
Nu vom Intra aici în toate a- 
mănuntele, dar întrucît nu este 
singurul caz ce ni se semnalea
ză, se impune ca întreprinderile 
unde lucrează asemenea oameni 
să nu accepte tentativa cite 
unui „El Fugitivo" de a-și pier
de urma.

Adresindu-ne, în acest caz. 
Procuraturii municipiului Bucu
rești. ni s-a răspuns — sub sem
nătura tov. D. Popescu, procu
ror șef — că s-au luat măsuri 
ca împotriva reclamatului să 
înceapă urmărirea penală pen
tru infracțiunea de abandon fa
milial. Este, indirect, un aver
tisment și pentru alți „ama
tori" din aceeași categorie.
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Deși era textilistă șl lucra 
la Combinatul textil „Arge- 
șeana (secția „Găvana"), Ni- 
coleta și-a luat, după progra
mul ei de lucru, o sacoșă și a 
pornit prin Pitești după cum
părături. Tocmai ieșea din- 
tr-un O.C.L. „Pilnea“ cu o 
sută de grame de drojdie de 
bere, cind auzi în urma ei 
o voce necunoscută :

— După cumpărături, după 
cumpărături ?

— Exact ! Și slnt fericită 
că am găsit drojdie de berc. 
Știți, nu prea se găsește.

— Drojdie de bere?! Vai, 
dacă știam vă aduceam eu 
de la Cluj.

— Sînteți de la Cluj ? Nu 
serios, de la Cluj sînteți ?

— Dar încape discuție ? Lu
crez la I.I.S. Metalul Roșu. 
Vreți să vă arăt legitimația 
de intrare in întreprindere ? 
Și buletinul vi-1 arăt dacă 
găsiți că e necesar.

— Ei. asta-i bună. Ce in
teres ați avea să vă lăudați ? 
Și cu ce treburi pe la noi, 
prin Pitești ?

— Deplasare. Am montat 
niște aparatură... Nu v-ar 
face plăcere să ne cunoaș
tem ? Traian mă cheamă.

— Nicoleta ! Cum ați spus 
pă vă cheamă î Traian ? Să 
știți că ml-e cunoscut nume
le ăsta. Cred că de undeva 
dintr-o carte de istorie. Știți, 
eu sînt... prietena cărții. Vai, 
ce bine-mi pare că am gă
sit drojdie de bere. Știți, eu 
sînt foarte gospodină. Dacă 
ați avea vreodată posibilita
tea să mîncați o prăjitură 
făcută de mine... v-ați da 
seama că nu sînt lăudăroasă.

— Și fosta mea soție se 
pricepea la prăjituri, Făcea 
chec cu rahat. Dacă nu gă
sea rahat, nu făcea chec. 
Dacă regret despărțirea de 
ea. regret numai din cauza 
checului. Se tonea în gură.

— Dar c«. sînteți divorțat ?
— De patru ani... Clujul e

foarte aprovizionat cu droj
die de bere.

— Ca să vezi. Eu nu concep 
viața fără o prăjitură în casă.

Blitz-prietenia dintre Ni
coleta și Tfaian, datorită droj
diei de bere care era în sa
coșa dintre ei doi, începea să 
„crească" văzînd cu ochii. 
Mai ceva ca o cocă din făină 
trei nule pusă la dospit.

— Eu dacă aș găsi o fe
meie care să știe să facă

Nu aștepta vîrsta
lui Matusalem!

vestigații cu privire la e- 
voluția mișcării inovatorilor 
din cadrul unor colective 
de muncă — anumite dis
cordanțe, pe alocuri izbi
toare. In cadrul aceluiași 
sector din Capitală, secto
rul 3, două uzine cu me
dia de virstă a personalu
lui întrucîtva asemănătoare
— în jur de 30 de ani —
prezintă frapante deosebiri 
în ce privește numărul 
inovatorilor tineri raportat 
la numărul total al celor 
ce realizează inovații și ra
ționalizări. Bunăoară, în 
timp ce la „Electroapara- 
taj“, pe primele zece luni 
ale acestui an, din numă
rul inovatorilor, cu ino
vații aprobate (57) mai mult 
de o treime (20) sînt sub 
30 de ani, la uzinele „23 
August", în pofida unei 
spectaculoase triplări a nu
mărului inovatorilor tineri 
față de anul trecut (42 față 
de 12), aceștia nu repre
zintă, totuși, nici 8 la sută 
din totalul inovatorilor pe 
întreaga uzină : 554. E
oare firească o asemenea 
situație ? Fără îndoială că 
nu. ' ~ »

— Strădanii pentru sti
mularea tinerilor inovatori
— ne spune tovarășul Ion 
Popa, secretarul Comitetu
lui U.T.C. al sectorului 3
— se depun, și încă pe mai 
multe planuri. Dar toate 
aceste eforturi s-o recu
noaștem. sînt sporadice și 
disparate. Aici e nevoie, 
după părerea mea, nu nu
mai de o educație strict 
tehnică, ci și de cultivarea 
perseverentă a unor trăsă
turi morale, îndeosebi a 
responsabilității tinerilor 
față de substanțialele 
vestiții de cunoștințe 
care le face societatea 
pregătirea lor. Nu 
uitat 
de o 
tanță 
me că
la primele căutări, 
zintă — ca și la 
artistic — o încurajare care 
poate determina sau crista
liza o vocație de inovator. 
Pentru înlăturarea diferite
lor timidități și rețineri — 
sau chiar a neîncrederii în 
forțele proprii — sprijinul 
inovatorilor cu experiență 
e, adesea, de neînlocuit.

și un alt 
deosebită 

psihologică 
finalizarea,

ln- 
pe 
in 

trebuie
aspect, 
impor- 

anu- 
incă de 

repre- 
debutul

furcă. Din experiența mea 
pot spune că spiritul ino
vator e mai ales un rod ai 
cultivării 
riei.

— Mai 
care e 
numai că 
bine pus 
jul gindirii și al inițiativei
— ține să releve inginerul 
Ion Olteanu de la turnă
toria de radiatoare a între
prinderii UREMOAS. Vrind, 
bunăoară, să realizez un 
nou tip de bazin separator 
la cubilourl. prin înlocuirea 
cărămizilor fasonate cu 
materiale refractare mai 
ieftine, am venit într-o du
minică seara în secție, îm
preună cu un maistru care 
m-a ajutat, și am pus la 
punct inovația. A doua zi 
a mers din plin. Dar exis
ta și riscul de a da greș.

■ Trebuie cultivată încrederea 
în ideile de a căror temei
nicie ești convins.

— La fel de importantă 
ml se pare și perseverența
— opinează inginerul Dan 
Zăgănescu, de la „23 Au
gust", cunoscut de-acum 
în uzină, la cei 30 de ani 
ai săi, pentru inovațiile 
realizate pînă în* prezent, 
inovații cu o mare eficiență 
economică. Ca orice apari
ție nouă, ca orice încercare 
de a sparge barierele iner
ției și rutinei, inovația, de 
orice calibru ar fi, e posi
bil să întîmpine unele re
zistențe, să nu fie primită 
chiar de la început cu bra
țele deschise. Mai există, 
să nu uităm, și „furci cau
dine" ale birocrației, 
formularisticii, ale 
crederii în forțele 
citățile tinerilor, 
însă te lovești de 
cu totul neașteptate : 
cent, de exemplu, am pro
pus înlocuirea răcitorului 
de ulei — adus din import
— de la transmisia lo
comotivelor Diesel-hidrau- 
lice, pe care le fabricăm în 
uzina 
ci tor 
cesită 
runte
Reșița. Inovația s-a expe
rimentat, s-a demonstrat 
marele ei randament eco
nomic, dar cei de la Reșița 
au declarat că nu ne pot 
furniza piesele cerute de-

simțului dato-
e nevoie de ceva, 
propriu tinerilor, 
solicită să fie mai 
în valoare : cura-

ale 
neîn- 

și capa- 
Uneori 
piedici

re-

noastră. cu un ră- 
aproape similar (ne- 

doar cîteva mâ- 
adaptări) realizat la

băga la cuptor, spăl orezul 
în trei ape. Tu compari bu
dinca de la cantină cu... Dar 
parcă ai vrut să mă întrebi 
ceva.

— Nlcoleto, știi, m-am în
drăgostit de tine. Nu vrei să 
ne căsătorim ?

— Vai, dar cum poți să... 
Nici nu ne cunoaștem bine. 
Și pe urmă, știi că... eu 
chec...

— Mi-a plăcut sinceritatea

tombrie, cum am zis, Nico
leta a venit la Cluj- I*a adus 
lui Traian și un chec, dar, 
spre dezamăgirea lui, cu 
cacao și puțin ars. Dar Ni
coleta avea în schimb, în 
bună regulă, toate actele. 
Așa că... s-au dus la ofițerul 
stării civile. S-au căsătorit. 
Au trecut pe la fabrica tex
tilă din Cluj, unde Nicoletei 
i s-a asigurat un transfer, 
în ziua aia i-a făcut lui

convingere e obligată ade
sea să se metamorfozeze 
într-o autentică activitate 
de impresariat tehnic. Mulți 
consideră că inovatorul tre
buie să se lupte pentru că 
ar fi vorba exclusiv de in
teresele sale, 
miopie 1

E o problemă pe 
ne-au ridicat-o și alți 
inovatori și a cărei 
zolvare — sau rezolvare, 
pe alocuri, parțială — se 
soldează, din păcate, cu idei 
nerealizate. Uneori se în- 
tîmplă ca renunțarea să fie 
temporară : cînd oamenii 
ajung într-o 
conducere 
făptui și 
Dar între 
bătrînesc. 
mează, la altele 
tea ...1'1.11 .1. 1... . 
plă iluzie 1 Și atunci cine 
e mai în pagubă, inovato
rul sau economia națională?

— Pe plan național — ne 
asigură tovarășul Lucian 
Marinete, directorul Oficiu
lui de stat de invenții și 
mărci — 
un șir de 
asigure o 
vollare a

Ce tristă
care 

tineri 
nere-

oamenii 
funcție de 

izbutesc a-și în- 
concretiza ideile, 
timp, ideile Im
unele se peri- 

nouta- 
inițială devine o sim-

se preconizează 
măsuri menite să 
mai amplă dez- 
activității inven-

iu

parte, un rol însemna, 
înlesnirea acțiunii de 
pistare și fructificare 
creațiilor tehnice îl 
juca agenția de valorificare 
a invențiilor și ideilor teh
nice, a cărei menire va fi 
de a-i ajuta mai ales 
inventatorii 
crează în colective organi
zate sau care se preocupă 
de idei ce 
filul strict 
lor. Avem 
și o largă 
neri, mai ales elevi și stu- 
denți.

— Firește, asemenea mă
suri nu rezolvă decît o 
parte din probleme...

— Mă gîndesc că U.T.C.- 
ul și sindicatele, poate In 
colaborare, și cu Ministerul 
învățămîntului, ar putea 
organiza anual un mare 
concurs național al Ideilor 
tehnice originale, după ti
pul acelui „Minitehnicus" 
de mare popularitate în 
rîndul pionierilor sau al 
olimpiadelor de matemati
că, fizică, română și pa 
meserii. In unele țări a- 
vansate din punct de ve
dere tehnic se face o ade
vărată educație în acest 
sens, mergîndu-se pînă la 
a explica în școli ce în
seamnă un brevet șl cum 
trebuie apărată proprietatea 
pe tărîmul creației teh
nice. Orice educație ra
țională vizează stimularea 
unor calități pe fundamen
tul demonstrării argumen
tate a avantajelor indivi
duale și sociale pe care le 
implică cultivarea lor.

O concluzie esențială 
spre care ne-a Îndrumat 
schimbul de idei prilejuit 
de investigația noastră este 
că dezvoltarea creativității 
tehnice a tinerilor — feno
men aflat pe făgașul mari
lor direcții ale progresului 
contemporan — comportă 
nu numai un sprijin mal 
substanțial tehnico-știlnți- 
fic, ci și cultivarea acelor 
trăsături morale — îndrăz
neala, perseverența, pasiu
nea — menite să valorifice 
marile disponibilități crea
toare ale vîrstei tinere.

pe
care nu lu-

nu intră în pro- 
al colectivului 

aici în vedere 
categorie de tl-

Victor BTRLADEANU

/

Desen de I. Dogar MARINESCU

citului mire, Traian, noua 
adresă a Nicoletei. A schim
bat citeva trenuri și, în 
sfîrșit, iată Brașovul...

De-aici încolo am să vă 
rog să-mi permiteți să trans
criu, fără măcar a muta o 
virgulă din loc, chiar din 
scrisoarea lui Traian, care 
mi-a sosit acum cîteva zile 
la redacție :

„Distrus sufletește și fizic 
(probabil din cauza călăto-

Căsătorie pe bază de chec
1 foileton de Nicuță TÂNASE

chec cu rahat și-acum m-aș 
recăsători.

— Și eu sînt divorțată de 
trei ani. Procesul de divorț 
l-am avut la Roșiorii de 
Vede. Că acolo ne-am căsă
torit. Chec, de ce să mă laud, 
am făcut doar o singură dată. 
Și sinceră să fiu nu mi-a 
ieșit prea bun. Cred că nu 
i-am bătut destule ouă. Să 
știți de la mine că fiecare 
prăjitură are secretul ei.

— O, dar desigur. Dacă 
n-ar avea secretul lor, ar face 
prăjituri și tinichigiii. Nico
leta...

— Spune, Traiane... Să știi 
că la budinci nu mă întrece 
nimeni.

— îmi plăcea și mie înain
te. dar am găsit în orez o 
alice de iepure. Uite, vezi 
dintele ăsta, atunci s-a rupt. 
Cind e budincă la cantină...

— Dar eu, înainte de a-1

ta. Alta în locul tău ar fi 
început să se laude. Tu nu. 
Budincă știi să faci, cu bu
dinca te-ai lăudat.

— Mă bucură faptul că 
prețuiești sinceritatea mea. 
Să știi că asta este o trăsă
tură a mea care mă caracte
rizează. Cînd pleci la Cluj ?

— Păi, chiar eram in drum 
spre hotel. Mă duc să-mi fac 
bagajul. îmi pare rău că nu 
pot să te mai acompaniez.

Și-au luat adresele, Nico
leta a rămas la Pitești la 
gazda ei din str. Negru 
Vodă, iar Traian în aparta
mentul său din Cluj, str. Or
zului. Și de astă-vară. din 
august, de cind s-au cunos
cut, pină in 26 octombrie, 
și-au tot scris. Traian i-a 
trimis în răstimpul ăsta droj
die de bere și a făcut efor
tul să se reprofileze de pe 
chec, pe budinci. în 26 oc-

Traian și o budincă, a bă
gat-o în cuptor și Nicoleta 
a plecat la Pitești să-și ia 
transferul. Budinca s-a copt, 
dar Nicoleta a uitat să mai 
vină la noul ei soț, Traian, 

îngrijorat, s-a urcat in 
tren și a ajuns în Pitești, 
glonț la Negru Vodă. Adică 
la gazda Nicoletei din Negru 
Vodă.

— O caut pe Nicoleta.
— E plecată la soțul ei, la 

Brașov.
— Cum la Brașov ? Eu 

sînt soțul ei și sînt din Cluj, 
nu din Brașov.

— Ea mi-a scris de la so
țul ei din Brașov.

— S-a întors la primul
soț ?

— Nu, pentru că primul 
ei soț e la Roșiorii de Vede. 
La actualul soț.

Binevoitoare, gazda din 
Negru Vodă i-a dat neferi-

rlei n.a.) am ajuns la Bra
șov. In apartamentul 12 de 
pe str. Minerva, unde mi-am 
găsit soția mea, dar nu mai 
era parcă ea, că dînsa con
viețuia ca și concubină cu 
numitul A. Ion, care știa că 
este căsătorită legitim. Am 
anunțat organele de miliție, 
printr-o reclamație scrisă, 
prin care arătam amănunțit 
situația soției mele și am ce
rut ajutorul în lichidarea 
aventurii... Oare de aseme
nea aventuri și aventurieri 
nu se ocupă nimeni în sta
tul nostru ? De la miliție 
mi s-a spus că vor cerceta 
cazul, dat fiind faptul că 
stă atita timp in mod clan
destin la acea adresă, ne
anunțată la miliție. (...) Pâ
rul cărunt, chelia și cei 
45—50 de ani ai numitului 
A. Ion, acum îl trezesc la 
aventuri de romane ? Rog

redacția ziarului a-mi da un 
sfat în această poveste, a- 
ventură reală și eroii ei să 
fie treziți la realitatea ce 
ne înconjoară, pentru a hu 
se mai juca unii de-a fami
lia. Rog să nu-mi apară nu
mele în paginile ziarului, dat 
fiind faptul că mai tîrziu, 
ori mai devreme sînt obli
gat a-mi reface viața".

Intrucît autorul nu are la 
indemînă amănunte în legă
tură cu felul cum s-a cu
noscut Nicoleta cu A. Ion 
din Brașov va face apel tot 
la imaginație.

Deși era textilistă, Nicole
ta a plecat după cumpără
turi cu sacoșa. Tocmai ieșea 
de la O.C.L. „Pîinea", de 
unde cumpărase o sută de 
grame de drojdie, cind auzi 
în urma ei o voce necunos
cută.

— După cumpărături, după 
cumpărături ?

— Exact. și sînt fericită 
că am găsit drojdie de bere. 
Știți, nu prea se găsește. Și 
eu am un soț la Cluj, căruia 
ii place chec.

— Drojdie de bere ? Vai, 
dacă știam vă aduceam de 
la Brașov.

— Sînteți de la Brașov ?
— Da. Sini în delegație 

aici. Am ieșit să iau masa. 
Prepară aici la „Argeșul" o 
budincă...

— Vă place budinca ? 1 
Vai, vă place budinca...

Etc., etc.
Uite că m-am luat cu bu

dinca și... Unde-am rămas 1 
A, da ! Tovarășul Traian ne 
roagă să nu-i pomenim nu
mele în ziar și să-i dăm un 
sfat în legătură cu această 
căsătorie, care n-a durat de-' 
cit o zi.

Ce sfaturi am putea să 
dăm celor care se căsătoresc 
pe bază de drojdie de bere, 
budincă sau chec cu ra
hat ?...
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O piesă esențială în mecanismul 
de conducere a întreprinderii modeme 

CALCULATORUL
ELECTRONIC (ii)
. ....................................................................................................................................Will........ I..

Ancheta științifica a „Scînteii
In continuarea anchetei inițiată de ziarul nostru in 

legătură cu această temă — o primă parte, cu partici
pare internațională, a apărut miercuri 18 noiembrie a. c. 
— publicăm astăzi o nouă suită de opinii, aparfinînd 
unor specialiști romani. Ele subliniază în mod pregnant 
specificul activității proprii în această privință, concep
ția — izvorîtă din particularitățile sociale și economice 
ale țării noastre — privind utilizarea calculatoarelor 
electronice în conducerea economiei.

Premisele sistemului 
național de informatică 

și conducere

Prof. ing. Mihai DRĂGĂNESCU
secretar permanent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea 
cu echipamente de calcul și automatizarea prelucrării datelor

întîlnirea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae CeauȘescu, cu specia
liștii din domeniul tehnicii electro
nice de calcul și informaticii eco
nomice — care a avut loc la 17 
septembrie 1970 — a prilejuit o 
trecere în revistă a rezultatelor ob
ținute în primii trei ani de activi
tate in acest' domeniu, activitate 
desfășurată pe baza Programului 
de dotare a economiei naționale cu 
echipamente moderne de calcul și 
automatizarea prelucrării datelor, 
aprobat in anul 1967. In cadrul în- 
tilnirii s-a acordat o mare atenție 
dezvoltării informaticii in perioada 
următoare. Pornind de la legătura 
dintre informație și decizie și ținind 
cont de posibilitățile pe care le 
oferă tehnica modernă electronică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat ca necesară conceperea unitară 
a unui sistem național de informa
tică și conducere, subliniind prin
cipalele direcții către care trebuie 
să se Îndrepte eforturile specialiș
tilor.

Problema fundamentală este 
aceea a construirii unui sistem 
nou de informatică și conducere, 
care să înlocuiască treptat siste
mul vechi, tradițional, bazat pe 
prelucrarea manuală a informației. 
De aceea, toate acțiunile în dome
niul informaticii trebuie să fie sub
ordonate acestui scop unic. în acest 
context, principalele coordonate ale 
dezvoltării informaticii pot fi con
siderate următoarele : asigurarea 
bazei materiale, deoarece informa
tica înseamnă informație automa
tizată (ceea ce presupune utilizarea 
unei game variate de echipamente, 
intre care un rol esențial îl au 
calculatoarele electronice) ; asigu
rarea concepției unitare privind 
sistemul național de informatică și 
conducere, atîț în ceea ce privește 
studierea, proiectarea și realizarea 
lui, pe etape, cit și în ceea ce pri
vește rolul și implicațiile acestui 
sistem în viața țării și în rela
țiile ei internaționale ; asigurarea 
pregătirii cadrelor necesare siste
mului ; asigurarea unei conduceri 
unitare a tuturor activităților pri
vind sistemul, în conformitate cu 
un program unitar.

Aceste patru coordonate majore 
ridică fiecare probleme deosebit de 
grele, avind in vedere faptul că a 
crea un sistem național de infor
matică și conducere constituie o 
problemă tehnico-științifică de cea 
mai mare complexitate. Fără în
doială că această activitate poate si 
trebuie să fie ghidată de ceea ce se 
numește „ingineria sistemelor", 
singufa disciplină care poate oferi 
o călăuză și un mod de gindire în 
fața noianului de întrebări și pro
bleme pe care le ridică un astfel 
de sistem. De altfel, esențial la un 
astfel de sistem, spre deosebire de 
sistemul informațional clasic, este 
faptul că automatizarea prelucrării 
informației oferă posibilități noi, 
nebănuite, in activitatea de condu
cere. Cu un sistem de informatică 
și conducere în verigile de bază ale 
economiei, în întreprinderi, se pot 
asigura decizii automatizate pe 
bază de programe de calcul pentru 
majoritatea problemelor operative, 
în același timp, sistemul poate 
oferi conducerii mal rapid, mai co
rect și mai complet informațiile de 
care are nevoie pentru luarea de 
decizii care nu se pot automatiza, 
sau pentru decizii de importanță 
majoră pentru orientarea generală 
a activității întreprinderii, adică 
pentru decizii de lungă durată. 
Problema deciziilor automatizabiie 
se pune și la verigi superioare în 
economie, de exemplu pentru unele 
probleme la scară națională cum ar 
fi aprovizionarea tehnico-materială. 
Tocmai aceste decizii programate 
permit sistemului economic consi
derat să răspundă rapid Ia pertur
bați!, să se adapteze la situațiile 
neprevăzute care apar în timpul 
unei anumite perioade de plan. In 
afară de aceasta, calculatorul elec

tronic, care este inima unui sistem 
de informatică și conducere, poate 
servi — în concepția noastră — pe 
baza unor modele economice trans
formate in programe de calcul, la 
simularea realității economice. Con
ducătorul intră atunci in „conver
sație" cu calculatorul, ăcțîonihd a- 
supra modelului care simulează 
Sistemul economic -pe care-1 con
duce, pentru a deduce urmările 
diferitelor decizii pe care le-ar pu
tea lua și pe care, de fapt, acum 
le experimentează.

în verigile superioare ale eco
nomiei, rolul deciziilor automati
zate scade ca pondere, dar aici in
formatica oferă posibilitatea luării 
unor decizii pe baza unei infor
mări mai rapide și, mai ales, oferă 
posibilitatea elaborării de informa
ții previzionale de o deosebită im
portanță. Deciziile vor fi însă cu 
atit mai eficiente, cu cît modul de 
funcționare a verigilor productive 
ale economiei este bazat pe sisteme 
locale de informatică și conducere, 
cu un inalt grad de automatizare. 
Iată de ce un sistem de informa
tică și conducere reprezintă mai 
mult decit un sistem informațional 
— cum reieșea din unele opinii ex
primate de specialiștii străini în 
cadrul anchetei, opinii generate de 

. realitățile altor țări, altor 
conjuncturi sociale și econo
mice. EI reprezintă, de fapt, in
strumentul care asigură un nou 
mod de funcționare și un nou mod 
de conducere a organismului eco
nomic și, in ultimă instanță, a în
tregii economii. înlănțuirea obliga
torie între toate verigile economiei 
conduce la conceperea unui sistem 
național unitar de informatică și 
conducere, care insă nu se va putea 
realiza decit pas cu pas.

Asigurarea bazei materiale con
stituie o cpordonată majoră a rea
lizării acestui sistem. Necesarul de 
echipamente, urmind a avea o creș
tere extrem de rapidă, se impune 
un efort propriu de fabricație. în 
această direcție s-a și acționat în 
ultimii trei ani, asigurindu-se ca
drul necesar pentru dezvoltarea 
concepției și fabricației proprii do 
echipamente. în prezent, s-a tre
cut la livrarea de către industria 
noastră a unei întregi game de 
echipamente de calcul — în cadrul 
căreia se distinge sistemul de cal
cul electronic FELIX C-256, expus 
recent la Tirgul internațional de la 
București, care va intra in exploa
tare curentă începind din ianuarie 
1971.

îr. ceea ce privește pregătirea 
cadrelor, aceasta ‘ trebuie să tină 
pasul cu cerințele sistemului, res
pectiv cu dotarea acestuia cu echi
pamente. Specialiștii in informa
tică sini, de regulă, ingineri — cu 
predilecție electroniști și automati- 
cieni, economiști și matematicieni. 
Analiștii, programatorii și opera
torii necesari sternului vor trebui 
să ajungă la un fctal de citeva zeci 
de mii, intr-o perioadă de timp 
relativ scurtă. Totodată pregătirea in 
domeniul informaticii se adresează 
și tuturor cadrelor care vin în contact 
cu sistemul de Informatică și con
ducere. Sub o formă adecvată fie
cărui salariat, ea se adresează atît 
lucrătorului din secția productivă 
cit și conducătorului de întreprin
dere : pregătirea conducătorului 
fiind necesară pentru ca acesta să 
poată fixa în cunoștință de cauză 
cerințele față de sistemul informa
tic, iar pregătirea salariaților, pen
tru ca sistemul să poată fi introdus 
cu succes și deci să fie utilizat efi
cient.

în ceea ce privește conducerea 
realizării sistemului după un pro
gram unitar, această cerință stă la 
baza Întocmirii unui program pen
tru perioada 1971—1975, în curs de 
elaborare. în conformitate cu sar
cina trasată la consfătuirea care a 
avut loc la conducerea partidului 
în luna septembrie a acestui an.

Industria noastrâ a și trecut la livrarea unei întregi game de echipamente de calcul : în imagine sistemul 
de calcul electronic FELIX C-256

Centrele de calcul 
teritoriale in „lanțul 

informațional"
Marin ROȘU

șeful grupei centre teritoriale de calcul din Secretariatul per
manent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipa- 

menie de calcul și automatizarea prelucrării datelor

în construirea unui sistem de in
formatică și conducere în țara 
noastră, un rol important revine 
centrelor de calcul teritoriale, la 
care vor avea acces organizațiile 
economice de stat, institutele de 
proiectări și cercetări, unitățile lo
cale și alte categorii de unități fără 
centre de calcul proprii. înființate 
cu doi ani în urmă la Timișoara și 
Cluj, primele centre de calcul teri
toriale și-au inceput activitatea cu 
echipamente mecanografice, mașini 
de facturat și contabilizat, minical- 
culaloare, urmind ca pină la sfîrși- 
tul anului 1970 să fie dotate cu 
calculatoare electronice de tip 
IRIS-50 și FELIX C-256. Actual
mente există încă 4 centre de 
calcul teritoriale — la Iași, Ploiești, 
Brașov și Pitești — urmind ca, 
pină in anul 1975. să se mai înfiin
țeze altele.

Centrele de calcul teritoriale sînt 
unități cu gestiune economică pro
prie și au ca obiect prestarea de 
servicii de calcul și prelucrarea da
telor la întreprinderile din județele 
de reședință și cele învecinate.

După dotarea cu calculatoare 
electronice, ele vor ataca lucrări 
mai complexe, tinzind la ges
tiunea integrală a întreprinde
rilor, care se poate realiza numai 
cu ajutorul calculatoarelor electro
nice, după o anumită perioadă de 
timp, in funcție de modul de activi
tate a unităților respective. Astfel, 
Centrele de calcul teritoriale Timi
șoara și Cluj au început prin a ana
liza și programa o serie de lucrări de 
volum mare și cu repetabilitate (ca 
gestiunea stocurilor, calculul sala
riilor, facturarea mărfurilor și pro
duselor), care se efectuau pe echi
pamentele mecanografice, trec’nd 
treptat Ia analiza unor probleme 
mult mai complexe (ca elaborarea 
planurilor de aprovizionare și des
facere, lansarea materialelor și 
conducerea producției). în conti
nuare. Centrul de calcul Timi
șoara. împreună cu întreprinde
rea „Electro-Banat" care și-a 
format un oficiu de calcul, au în
tocmit un grafic în care s-a prevă
zut ca, pină in anul 1974, să se rea
lizeze gestiunea integrată pe calcu
lator. Acest centru studiază in pre
zent și realizarea gestiunii integra
te la Combinatul textil nr. 2. Și 
Centrul de calcul Cluj studiază a- 
ceastă problemă cu întreprinderi 
din localitate („Unirea". Combina
tul textil).

în aceste acțiuni care vizează 
gestiunea integrată, centrele de 
calcul teritoriale vor folosi atit pa
chete de programe elaborate in țară 
(de exemplu, pachetul de progra
me elaborat de CEPECA pentru 
întreprinderea „Dacia" din Capi
tală") cît și pachete de programe 
ale calculatorului IRIS-50. Evident, 
ele vor depune. în continuare, e

forturi proprii de analiză șl pro
gramare. De asemenea, centrele 
nu vor avea numai rolul de a de
servi cu tehnică de calcul între
prinderile locale, ci vor constitui 
un suport și pentru crearea unor 
sisteme la scară națională. Intr-o 
etapă viitoare, vor fi conectate în
tre ele și se vor integra in sistemul 
național de informatică și condu
cere.

Utilizarea eficientă a tehnicii 
de calcul și a echipamentului spe
cific ei presupune integrarea aces- '• 
tora în sisteme de prelucrare a da
telor, care pot fi utilizate atit in 
cadrul unităților (centrale, uzine și 
întreprinderi mari), cît și in cadrul 
centrelor de calcul teritoriale. Ast
fel că darea in funcțiune a unui 
sistem de prelucrare a datelor re
prezintă o acțiune complexă, cu 
specific deosebit față de activitățile 
curente de proiectare, execuție și 
exploatare, deoarece trebuie efec
tuată in prealabil o analiză profun
dă a activității de bază și compar
timentelor funcționale pentru care 
urmează să se realizeze sistemul.

Așa cum se menționa și în unele 
dintre punctele de vedere expri
mate de specialiști de peste hotare, 
prezenți în prima parte a anche
tei, în foarte multe cazuri, intro
ducerea prelucrării automate a da
telor într-o unitate economică de
termină importante modificări in 
structura organizatorică și in rela
țiile funcționale ale diferitelor 
compartimente. De aceea, noi con
siderăm că e necesar ca unitățile 
beneficiare să ia parte neapărat și 
în mod hotărîtor. alături de spe-

La unitățile-bază, 
o concepție nouă 

de conducere

Ing. Nicolae ZAHARIA
șeful serviciului programare P.A.D. de la CEPECA

Conform sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al P.C.R., refe
ritoare la dezvoltarea echipamen
telor și tehnicilor de calcul și o- 

cialiștii centrelor de caicul terito
riale, la pregătirile organizatorice 
și deci la trecerea efectivă a lucră
rilor pe calculator. întreprinderile 
sînt acelea care trebuie să-și elabo
reze o concepție generală, adică să 
stabilească sarcinile, forma și or
dinea cronologică in care proble
mele trebuie prelucrate de către 
centrele de calcul. Ele trebuie să 
cunoască frecvența anumitor lu
crări, felul datelor și forma în care 
aceștea trebuie prelucrate, ce re
zultate trebuie să se obțină din 
prelucrarea lor. De aceea, e de do
rit ca întreprinderile care vor avea 
acces la centrele de calcul terito
riale să-și înființeze „oficii de 
calcul", sau „servicii de informati
că", care să colaboreze cu centrele 
teritoriale, să elaboreze, în colabo
rare. studii și proiecte pentru sis
temul informațional al unității res
pective, să propună cohducerii uni
tății problemele ce urmează a fi 
rezolvate cu ajutorul calculatoare
lor electronice, să urmăreas
că proiectele elaborate șl a- 
vizate și să facă propuneri pen
tru dezvoltarea problemelor pe 
calculator in perspectivă, pină la 
obținerea gestiunii integrate a uni
tății. Aceste „oficii de calcul" sau 
„servicii de informatică" trebuie să 
se ocupe și de informarea și pre
gătirea profesională a salariaților 
în vederea modificărilor care vor 
apare în activitatea lor, ca urmare 
a introducerii prelucrării datelor. 
Fiecare salariat trebuie să știe cum 
se întocmesc noile documente, cum 
se corectează erorile și cum se 
interpretează lucrările primite de 
la calculator. Acest compartiment 
de analiză și programare din între
prindere trebuie să funcționeze ca 
și cum ar dispune de un calculator 
electronic propriu.

Pentru centrele de calcul terito
riale Timișoara și Cluj, de pildă, 
care urmează să fie dotate cu cal
culatoare electronice pînă ia sfîrși- 
tul anului acesta, s-au pregătit 25 
de analiști și 50 de programatori, 
urmind ca în anul 1971 să mai fie 
pregătiți 30 de analiști’și 50 de pro
gramatori.

Dar infdrmatica — mai mult poa
te decît alte domenii de activitate 
— pretinde colaborarea tuturor in
ginerilor, economiștilor și matema
ticienilor. deveniți de fapt înforma- 
ticieni, fapt care solicită din partea 
acestora o instruire specială și per
manentă, pentru a se putea obține 
cît mai mult de la calculatoarele 
electronice puse în slujba colecti
vității.

blectivelor precizate la consfătuirea 
pe care secretarul general al par
tidului, a avut-o, în luna septem
brie 1970, cu.cadrele de conducere 

și specialiștii din ăoest domeniu, 
echipamentele de prelucrare a da
telor, in special calculatoarele elec
tronice, vor avea un rol deosebit' 
de important in conducerea unită
ților economice.

Folosirea calculatorului electronic 
în întreprindere nu trebuie aprecia
tă, numai ca o metodă de pre
lucrare a datelor, mai evoluată 
decît metodele manuale sau meca
nografice, ci și ca un mijloc de a 
Îmbunătăți structura organizatorică 
a întreprinderii și metodele de con
ducere. Această acțiune laborioasă 
se desfășoară în două perioade dis
tincte : crearea și introducerea unui 
sistem informațional și de condu
cere bazat pe prelucrarea automa
tă a datelor cu ajutorul calculato
rului electronic ; exploatarea și 
dezvoltarea sistemului informațional 
și de conducere nou introdus. Ex
periența altor țări, dar și cea do- 
bîndită în urma folosirii calcula
toarelor electronice în unele uni
tăți din țara noastră, atestă'— fără 
excepție — că succesul este condi
ționat de interesul și competența cu 
care conducerea Întreprinderii par
ticipă la inițierea, îndrumarea și 
controlul acestei acțiuni. In pre
zent, este unanim recunoscută ne
cesitatea ca introduoerea prelu
crării electronice a datelor să fie 
nemijlocit coordonată de condu
cere, aceasta nelăsînd pe seama 
specialiștilor în calculatoare, sau a 
altor persoane, îndeplinirea unei 
asemenea sarcini. De aici decurge 
necesitatea cunoașterii de către ca
drele de conducere ale Întreprinde
rilor a etapelor ce caracterizează 
perioada de creare și introducere a 
sistemului (studiul preliminar ; a- 
naliza sistemului existent ; pro
iectarea generală a noului sis
tem ; proiectarea detaliată a nou
lui sistem ; introducerea noului 
sistem); precum și a posibilităților 
calculatorului și a condițiilor pen
tru utilizarea sa eficientă.

în calitate de organ coordonator, 
oonducerea întreprinderii este che
mată să ia decizii în fiecare eta
pă a acțiunii. Astfel la avizarea 
Studiului preliminar, pe baza obiec
tivelor pe care le-a stabilit, con- 
duoerea întreprinderii trebuie să 
hotărască dacă etapa următoa
re, Analiza sistemului existent, 
va cuprinde întreaga întreprin
dere, sau numai anumite do
menii de activitate. De această de
cizie depinde, in mare măsură, des
fășurarea ulterioară a acțiunji care 
poate conduce la un sistem infor
mațional și de conducere unitar, 
cuprinzînd toate activitățile, res
pectiv la o aplicație sau la mai 
multe aplicații disparate. De o 
deosebită importanță este, de ase
menea, avizarea Analizei sistemu
lui existent, cu această ocazie pre- 
cizindu-se oportunitatea și modul 
de folosire a calculatorului (echi
pament propriu, sau colaborare cu 
un Centru de calcul) și actualizin- 
du-se, totodată, planul de lucru 
pentru etapele viitoare. Organizînd, 
in funcție de amploarea lucrărilor, 
colectivul de Informatică din ca
drul unității, oonducerea întreprin
derii trebuie să controleze realiza
rea planului de desfășurare a ac
țiunii. asigurând informarea și co
laborarea tuturor compartimentelor 
interesate, Ori de cite ori este po
sibil, este de dorit să se tindă Ia rea
lizarea unui nou sistem informațio
nal și de conducere unitar, în care a-

Marele beneficiar- 
planificarea

Ing. Octavian MANGIUREA
Centrul de calcul al C.S.P.

Se știe, de pildă, că proce
sul de elaborare a unui plan anuăi 
și cincinal poate fi comparat, din 
punct de vedere matematic, cu re
zolvarea unui sistem de ecuații cu 
citeva zeci de mii de necunoscute. 
Metodele clasice tind să rezolve 
acest sistem printr-o serie de apro
ximații succesive, care stau la baza 
unul dialog continuu intre factorii 
implicați în elaborarea și realizarea 
planului. Principalele dezavantaje 
ale acestui sistem, sînt legate de 
factorul timp și de riscul de inco
erență. Procedeul aproximațiilor 
succesive, de pildă, datorită timpu
lui mare de lucru, face practic im
posibilă elaborarea unui număr 
mare de variante de plan, în ipote
ze diferite, pentru alegerea soluției 
optime pentru o etapă dată.

Utilizarea calculatoarelor elec
tronice in planificare face insă po
sibilă rezolvarea sistemului de e- 
cuații ce reprezintă formalizarea 
matematică a planului, formă ce 
pune în evidență relațiile structu
rale care condiționează echilibrul 
planului și eficiența economică a 
dezvoltării.

Problemele de optimizare ocupă 
un Ioc important in munca de pla
nificare. Funcția obiectivă într-o 
problemă de planificare poate fi 
maximizarea volumului producției 
globale, a venitului național sau 
a beneficiului, , precum și mi
nimizarea cheltuielilor de pro
ducție, a importului sau a investi
țiilor. Aspectele legate de aprovi
zionarea tehnico-materială după 
criterii științifice — ținind seama 
de volumul planului, de consumu
rile specifice, de eșalonarea în timp 
a necesarului și de priorități — 
reprezintă, de asemenea, un alt 
vast domeniu pentru aplicarea cal
culatoarelor electronice în planifi
care avind drept scop principal 
realizarea unei aprovizionări teh- 
nico-materiale ritmice, in condițiile 
menținerii la niveje controlate a 
stocurilor supranormative.

O importanță deosebită In mo
mentul de față se dă încadrării 
fluxului general al planului econo
mic și financiar in sistemul infor
mațional național, ce va fi asigurat 
cu dotarea necesară in ceea ce pri
vește mijloacele electronice de 
caicul. în acest mod, o rețea de 
calculatoare electronice dispersate 
pe întreg teritoriul țării își va a- 
duce contribuția atît la fundamen
tarea propunerilor de plan — de 
la unitățile economice, centrale in
dustriale. ministere pînă la Comi
tetul de Stat al Planificării și con
ducerea superioară de partid și de 
stat, sau de la unitățile de subor
donare locală, consilii populare 
județene la aceleași instituții cen
trale de stat. Totodată, un rol im
portant în transmiterea datelor de 

plicațiile avind ca obiect diverse ac
tivități din cadrul întreprinderii să 
fie concepute ținîndu-se seama de 
interdependența care trebuie să e- 
xiste intre ele. într-un astfel de 
sistem, bazat pe calculatorul elec
tronic, legătura dintre aplicații este 
asigurată, în principal, prin pro
iectarea unei baze (bănci),, de date. 
Dar introducerea unui nou sis
tem trebuie să fie Însoțită, in 
mod obligatoriu, de măsuri cu ca
racter organizatoric, de noi proce
duri de lucru, pregătite din timp, 
capabile să asigure — pe de o 
parte — acuratețea datelor ce «e 
introduc pentru prelucrare, iar — 
pe de altă parte — folosirea cores
punzătoare a informațiilor furni
zate de calculatorul electronic. în
locuirea vechiului sistem este, pre
cedată, de regulă, de o perioadă, 
în care noul și vechiul sistem, coe
xistă, se verifică funcționarea nou
lui sistem și se asigură introduce
rea lui fără perturbații sau discon
tinuități.

în prezent, datorită unor defi
ciențe de organizare și mijloacelor 
de calcul manuale și mecanografice 
cu capacitate redusă de prelucrare, 
nu se pot stabili cele mai bune co
relații între diversele planuri care 
condiționează activitatea unei în
treprinderi. Performanțele calcula
torului electronic, posibilitatea rea
lizării de modele, a simulării unor 
variante de planuri și prooese eco
nomice permit eșalonarea firească 
a activităților, obținerea In timp 
util a mai multor variante, din care 
poate fi aleasă cea mai avantajoasă 
sau — In anumite cazuri — obți
nerea directă a variantei optime, 
folosind metode matematice mo
derne. Totodată, calculatorul elec
tronic oferă posibilitatea conducerii 
activităților economice prin evi
dențierea abaterilor de la situația 
normală, planificată. Semnalarea 
in timp util a abaterilor dă posibi
litatea să se corecteze operativ des
fășurarea procesului economic. Cu 
ajutorul calculatorului, fiecărui 
nivel de conducere 1 se pot furniza 
informații diferențiat, în raport cu 
poziția ocupată în structura orga
nizatorică, astfel incit volumul lor 
să asigure timpul necesar pentru 
conducerea efectivă și, totodată, 
luarea unor decizii adecvate. Cal
culatorul electronic permite organi
zarea unui sistem informațional și 
de conduoere în cadrul căruia fie
care nivel ierarhic are acces la in
formația care ilustrează abaterea 
pe care trebuie să o analizeze.

Avantajele calculatorului electro
nic folosit pentru rezolvarea pro
blemelor de conducere pot fi re
zumate astfel : viteză mare de pre
lucrare a datelor ; posibilitatea păs
trării unui volum foarte mare de 
informații, care constituie suportul 
de date pentru prelucrări statistice 
și determinări ale indicatorilor de 
sinteză ; posibilitatea regăsirii ra
pide a informațiilor necesare ; de
terminarea, pe baza unor programe 
specifioe, a excepțiilor care intere
sează fiecare nivel de conducere ; 
posibilitatea de a simula și a opti
miza diverse procese economice. 
Toate acestea fac posibilă realiza
rea unui sistem de informare și 
conducere capabil să asigure atin
gerea unor performanțe înalte în 
activitatea întreprinderilor, să con
tribuie la accelerarea ritmului de 
dezvoltare a întregii noastre eco
nomii naționale.

plan și a datelor referitoare la 
realizarea pe parcurs a planului îl 
are Direcția Centrală de Statistică, 
care dispune de o dotare superi
oară în mijloace de calcul. întreaga 
activitate de planificare — por
nind de la propunerile de plan, rea
lizarea planului, defalcarea lui in 
profil teritorial pină la urmărirea 
planului de parcurs — va angrena 
o serie de calculatoare electronice, 
legate prin sistemul informațional 
național. Datele, prelucrate pînă la 
un anumit nivel, vor ti transmise 
pe suporții clasici de Informație 
calculatoarelor de la nivelele supe
rioare de decizie, in acest mod 
crescînd atit operativitatea in pre
lucrarea imensului volum de' date 
utilizate la fundamentarea planuri
lor anuale și cincinale, cit și cali
tatea analizelor efectuate.

Realizarea unul astfel de pro
gram în domeniul folosirii calcula
toarelor electronice în planificare 
implică însă rezolvarea unor difi
cultăți, datorate în principal insu
ficientei informații economice ac
tuale. Astfel, din sistemul static 
actual lipsesc o serie de indicatori 
de sinteză pe ramurile economiei 
naționale (cum ar fi repartițiile ca
pitale, amortismentul, fondurile 
circulante sau acumularea). De ase
menea, intervalul de timp pentru 
care există date statistice utiliza
bile este destul de mic, iar lipsa 
unei baze unice de prețuri în cal
culul unor indicatori valorici în
greunează. și ea, nivelul de calcul. 
Se poate pune astfel problema rea
lizării unui fond de date primare 
și a unor multitudini de subpro
grame, intr-un sistem de gestiune 
a acestor date, care să procure 
totalitatea datelor rezultate, nece
sare unei analize economice de de
taliu.

Trebuie să mai avem în vedere 
și faptul că dificultăți de ordin 
matematic in rezolvarea unor mo
dele și sisteme macroeconomice, 
ca și cele legate de lipsa unor pro
grame specifice unei astfel de acti
vități, reclamă specialiștilor în 
acest domeniu din țara noastră să 
desfășoare o susținută și utilă 
muncă creatoare. Aceste eforturi 
științifice, tehnice, organizatorice 
trebuie să fie orientate insă cu pre
cădere in funcție de specificul ce
rințelor proprii, atit in direcția 
introducerii metodelor moderne 
de calcul, cit și a prelucrării auto
mate a datelor in planificare.

Credem că și o asemenea suc
cintă enunțare a problemelor care 
trebuie rezolvate pe calculatoare 
electronice în planificarea științi
fică a evoluției economice a țării 
noastre, în toate domeniile de acti
vitate, dezvăluie importanța și efi
ciența deosebită a unor astfel de 
preocupări, in momentul de față.
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PLECAREA IN BELGIA
A DELEGAȚIEI P.C.R., CONDUSĂ 
DE TOVARĂȘUL MANEA MĂNESCU

Marți dimineața a plecat in Belgia 
o delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Partidului Socialist 
Belgian, va face o vizită în această 
țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Tudor Ionescu și Ghizela Vass, mem
bri ai C.C. al P.C.R., Grigore Comar- 
tin, secretar al Comitetului județean

Argeș al P.C.R., și George Serafin, re- 
dactor-șef adjunct la revista „Lumea“.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Vasile Vilcu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, Paul Nagy și 
Mihai Bujor Sion, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junotde șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost prezent Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București,

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Iosif Banc, a primit marți la 
amiază pe Raymond Etschats, repre
zentant rezident pentru Europa al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare — P.N.U.D., cane se află 
în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă cordială, au luat parte 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Nicolae

Giosan, președintele Academiei de 
științe agricole și silvice.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind asistența tehnică a- 
cordată României prin Programul Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare, in 
special în ce privește contribuția 
P.N.U.D. la realizarea proiectului de 
amenajare complexă a bazinului Mu
reșului superior, in amonte de orașul 
Alba Iulia. (Agerpres)

Încheierea unui protocol privind schimburile
comerciale româno-marocane pe anul 1971

4

produse chimice, produse ale indus
triei materialelor de construcții și ale 
industriei ușoare și va importa din 
această țară : minereu de fier, bum
bac, fosfați, produse ale industriei 
ușoare și alimentare.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Nicolae Finanțu, 
director general in Ministerul Co
merțului Exterior, iar din partea 
marocană de Hassan Kaghad, amba
sadorul Regatului Maroc in România.

★
In aceeași zi, ambasadorul Hassan 

Kaghad și ceilalți membri ai dele
gației marocane au fost primiți de 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior. (Agerpres)

In zilele de 23 și 24 noiembrie au 
avut loc la București lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-marocane pentru 
promovarea schimburilor comer
ciale.

In încheierea lucrărilor, care a-au 
desfășurat într-o atmosferă de de
plină înțelegere, cele două părți au 
încheiat un protocol privind schim
burile comerciale româno-marocane 
pe anul 1971. Potrivit protocolului, 
care marchează o creștere importantă 
a schimburilor comerciale bilaterale 
față de anul în curs; țara noastră va 
exporta în Maroc : echipamente in
dustriale, mașini șt utilaje diverse,

Sosirea unei delegații de activiști

Marți după-amiază a sosit in Capi
tală o delegație de activiști ai Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, con
dusă de Wladyslaw Niesmialek, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.M.U.P., care, la Invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în schimb de ex
periență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de Nico
lae Ionescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față membri ai amba
sadei R. P. Polone Ța București.

Sosirea unei delegații de activiști
ai P. C. din Cehoslovacia

CU PRIVIRE LA VIZITA DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ÎN CIPRU
La invitația Comitetului Central 

al Partidului progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (A.K.E.L.), o dele
gație a Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii : Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ni
colae Tăbircă, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R., și 
Nicu Bujor, șef de sector la C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în Cipru, în 
perioada 17—23 noiembrie 1970.

în timpul vizitei, delegația P.C.R. 
a avut intilniri și discuții cu o dele
gație a A.K.E.L., formată din tovară
șii : Ezekias Papaioannou, secretar 
general al partidului, Andreas Fantis, 
secretar general-adjunct al partidului, 
Ioannis Catsourides și Dinos Constan- 
tinou, membri ai Biroului Politic și 
ai Secretariatului Central al A.K.E.L.

In cadrul discuțiilor s-a procedat 
la o informare reciprocă privind ac
tivitatea și preocupările actuale ale 
celor două partide și s-a realizat un 
schimb de păreri în unele probleme 
de interes comun.

In numele A.K.E.L. și al poporului 
muncitor din Cipru, delegația ciprio
tă a exprimat calde mulțumiri pentru 
sprijinul acordat de Republica So
cialistă România, de poporul român 
luptei de eliberare antiimperialistă 
a poporului cipriot.

Cele două delegații au fost de a- 
cord că problema cipriotă poate și 
trebuie să fie rezolvată numai prin 
mijloace pașnice de către poporul ci
priot Însuși, fără amestec din afară, 
pe baza asigurării independenței de
pline, suveranității și integrității Ci
prului, în interesul întregului popor 
cipriot și al păcii in lume.

P.C.R. și A.K.E.L. și-au afirmat și 
cu acest prilej solidaritatea deplină 
cu lupta eroică a poporului vietna
mez împotriva agresiunii imperialiste 
și cer retragerea trupelor S.U.A. și 
ale aliaților lor din Vietnam și din 
celelalte țări din Indochina. Ele sint 
solidare cu lupta popoarelor arabe și 
a celorlalte popoare din Africa, Asia

*
Marți seara s-a Înapoiat In Ca

pitală delegația Partidului Comu
nist Român, condusă 
Mihai Gere, membru 
Comitetului Executiv, 
C.C. al P.C.R., care a __  _ ___
în Cipru la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului progresist al oa
menilor muncii din Cipru (A.K.E.L.).

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

și America 
rialismului, 
dependența ____  , ____
mic și social, pentru dreptul de a-și 
hotărî singure soarta.

Cele două partide au subliniat ne
cesitatea soluționării conflictului din 
Orientul Apropiat pe baze politice, 
pașnice, prin aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967.

Referitor la situația din Europa, 
ambele partide au relevat importanța 
înfăptuirii securității pe continent, a 
organizării unei conferințe general- 
europene cu participarea tuturor sta
telor interesate. Totodată, ele au 
reafirmat însemnătatea dezvoltării 
unor relații de prietenie și de bună 
vecinătate între țările din regiunea 
Balcanilor. In acest context, cele două 
părți s-au pronunțat pentru extinde
rea raporturilor de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Cipru.

In timpul discuțiilor, ambele parti
de au scos în evidență însemnătatea 
pe care o au pentru triumful cauzei 
păcii, democrației, independenței na
ționale și a progresului social in 
lume, unirea tuturor forțelor antiim- 
perialiste și progresiste, unitatea sis
temului mondial socialist și a mișcă
rii comuniste și muncitorești interna
ționale.

P.C.R. și A.K.E.L. și-au manifestat 
hotărirea de a acționa și în viitor 
pentru Întărirea unității mișcării co
muniste internaționale, pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările socialiste, din
tre partidele comuniste și muncito
rești.

De ambele părți s-a exprimat do
rința de a dezvolta pe mal departe 
raporturile dintre P.C.R. și A.K.E.L., 
în interesul întăririi prieteniei dintre 
cele două partide, dintre poporul ro
mân și poporul cipriot.

Intilninle și discuțiile prilejuite de 
vizita delegației P.C.R. în Cipru s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

Latină împotriva impe- 
pentru libertatea șl in- 

națională, progres econo-

de tovarășul 
supleant al 
secretar ‘al 

făcut o vizită

delegația a fost salutată de tovarășii 
Vasile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Guină, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.._prim- 
adjunct de șef de 
P.C.R., de activiști

secție la C.C. al 
de partid.

(Agerpres)

Telegrame
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a trimis o tele
gramă tovarășului Fadil Pacrami, 
prin care-i- felicită călduros cu pri
lejul numirii în funcția de președinte 
al Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania.

externe, Cor-Ministrul afacerilor 
neliu Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare tovarășului Nesti Nașe, 
cu ocazia numirii acestuia în funcția 
de ministru al afacerilor externe al 
Republicii Populare Albania.

(Agerpres)

!ț

viața internațională

în sprijinul convocării
conferinței general-europene

in problema securității
Consfătuirea internațională a reprezentanților mișcări

lor naționale pentru apărarea păcii din țările europene

SOFIA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, Gheorghe leva, transmite : 
La Sofia au luat sfirșit lucrările 
Consfătuirii internațional* a repre
zentanților mișcărilor naționale pen
tru apărarea păcii din țările euro
pene. La această reuniune, întrunită 
la inițiativa Consiliului Mondial al 
Păcii, au participat numeroși acti
viști de seamă și luptători pentru 
pace din peste 20 de țări ale conti
nentului nostru. Din România a par
ticipat o delegație condusă de Sanda 
Rangheț, secretar al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii.

Pe agenda consfătuirii au figurat, 
ca prim punct, efectuarea unui 
schimb de experiență și dezbateri in 
legătură cu pregătirea conferinței

1

general-europene în problema secu
rității. S-au purtat, de asemenea, 
discuții asupra sarcinilor mișcărilor 
naționale pentru apărarea păcii din 
țările europene în anul 1971.

Reuniunea de la Sofia a adoptat 
un comunicat în care este subliniat 
sprijinul acordat de participant 
ideii convocării cit mai grabnice a 
unei conferințe a statelor europene 
pentru securitate și cooperare. Par- 
ticipanții, se arată în comunicat, 
consideră că un element important îi 
constituie dezvoltarea cooperării eco
nomice, științifice și culturale între 
statele europene. Ei se pronunță, de 
asemenea, in favoarea tutor largi ac
țiuni comune legate de înfăptuirea 
securității în Europa.

moscova Noul ambasador
al R. P. Chineze

și-a prezentat scrisorile
de acreditare

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Liu 
Sin-ciuan, noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Chineze in Uniunea Sovie
tică, șl-a prezentat marți, la Krem
lin, scrisorile de acreditare președin
telui Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Nikolai Podgornii, anun
ță agenția T.A.S.S.

După înmînarea scrisorilor de a- 
creditare, Nikolai Podgornii și Liu- 
Sin-ciuan au rostit cuvîntări. Intre 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S:S. și ambasadorul 
R. P. Chineze a avut loc apoi o con
vorbire.

Încheierea sesiunii
ADUNĂRII POPULARE

Convorbirile cvadripartite în 
legătură cu Orientul Apropiat

NEW YORK 24 (Agerpres). — Am
basadorii Ia O.N.U. ai Franței, Marii 
Britanii, U.R.S.S. și S.U.A. s-au în- 
tilnit din nou luni pentru a discuta 
posibilitatea reluării misiunii repre
zentantului special al secretarului 
general al O.N.U. pentru Orientul A- 
propiat. Gunnar Jarring. întîlnirea a 
avut loc la reședința reprezentantu-

lui permanent al S.U.A. la O.N.U., 
Charles Yost,

Un purtător de cuvint american a 
anunțat, duipă reuniune, că viitoarea 
lntîlnire a ambasadorilor .celor pa
tru" va avea loc la 7 decembrie 
reședința reprezentantului Franței 
O.N.U.

la 
la

REGELE HUSSEIN Dezvoltarea
DESPRE UNELE ASPECTE

ALE POLITICII IORDANIEI
AMMAN 24 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei a acordat un 
interviu corespondentului la Amman 
al ziarului libanez „Le Jour“. Cu a- 
cest prilej, arătînd că situația inter
nă din Iordania evoluează spre nor
malizare, regele Hussein a subliniat 
dorința guvernului de la Amman de 
a aplica întru totul acordurile reali
zate cu rezistența palestineană, „a- 
cordtiri' ce constituie o veritabilă ga-

colaborării

A R. P. ALBANIA
TIRANA 24 (Agerpres). — La Ti

rana s-au încheiat lucrării* primei 
sesiuni a celei de-a 7-a legislaturi 
a Adunării Populare a R. P. Albania. 
Pe ordinea de zi a sesiunii s-au 
aflat, printre altele, alegerea Prezi
diului Adunării Populare și numirea 
guvernului Republicii Populare Alba
nia. Deputății au aprobat componen
ța noului guvern, precum și progra
mul său prezentat de Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Miniștri.

MASURI
ANTIMONOPOLISTE

Mairțl seara a sosit în Capitală, 
la invitația C.C. al P.C.R., o delega
ție de activiști ai Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, condusă de 
Ludovik Schulz, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.C., care va face 
o vizită în schimb de experiență in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost întimpinată de An
drei Vela, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost prezent Anton 
consilier al ambasadei 
slovace la București.

Kamenicky, 
R. S. Ceho-

(Agerpres)

Cronica zilei
Marți, 24 noiembrie, Comeliu 

Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, a primit în audiență pe Per Otto 
Rathsman, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Suediei în Republica Socialistă Ro
mânia.

★
Delegația Ministerului Sănătății 

Publice al Regatului Maroc, condusă 
de secretarul general ai acestui mi
nister, dr. Driss Zaari, care ne-a vi
zitat țara la invitația Ministerului 
Sănătății, a părăsit marți dimineața 
Capitala, pierind spre patrie. In tim
pul șederii în țara noastră, oaspeții 
marocani au vizitat unități sanitare 
din București și din județul Ilfov, 
precum și obiective turistice de pe 
Valea Prahovei.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de dr. Ale
xandru Calomf irescu, adjunct al mi
nistrului sănătății.

♦
Delegația Institutului de Istorie 

contemporană din Belgrad, condusă 
de Pero Moraca, directorul institu
tului, care la invitația Institutului de 
studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. a făcut o vizită 
în țara noastră, s-a reîntors în pa
trie. La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, delegația a fost salutată de 
Ion Popescu-Puțuri, directorul Insti
tutului de studii istorice și social- 
politice, și Gheorghe Zahacia, director 
adjunct.

A fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia.

★
Marți, în cea de-a doua zi a vizitei 

pe care o fac în țara noastră, mem
brii delegației Secției pentru Româ
nia a Camerei de Comerț din Londra, 
condusă de J. Cooper, au avut o în- 
tîlnire de lucru cu conducerea Secției 
pentru Anglia din cadrul Camerei 
de Comerț a României. Discuțiile 
care au avut loc cu acest prilej au 
evidențiat o serie de noi posibilități 
ce vor fi folosite in continuare In 
scopul lărgirii conlucrării dintre cele 
două organisme.

In aceeași zi, adjunctul ministru
lui comerțului exterior. Vasile Răuță, 
a primit pe membrii delegației co
merciale britanice. In cursul între
vederii, la care a participat și amba
sadorul Denis Seward Laskey, au fost 
abordate unele probleme privind in
tensificarea colaborării economice ro- 
mâno-britanice.

★
Recent, compania americană „Pan 

American" a primit din partea, au-

torităților aeronautice 
torizațla de exploatare 
cu începere din primăvara 
viitor, a liniei aeriene directe 
York — București. Concomitent, 
tre compania americană și 
prinderea de transporturi 
române „TAROM" au fost 
aranjamentele în vederea unei coope
rări în domeniul transporturilor a- 
eriene civile între România și 
S.U.A.

române au-
> provizorie, 

anului 
New 

in- 
Intre- 

aeriene 
realizate

(Agerpres)

Recepție cu prilejul vizitei 
delegației Marelui Hural 

Popular al R. P. Mongole
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole, condusă de Don- 
dogiin Tevegmid, președintele Mare
lui Hural Popular, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Damdinne- 
renghiin Bataa, a oferit marți seara 
o recepție în saloanele ambasadei.

Au luat parte Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, Mi
hai Dalea, președintele Comisiei per
manente pentru politică externă a 
M.A.N., Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Ilie Mur- 
gulescu și Gheorghe Necula, vicepre
ședinți ai M.A.N., Gheorghe Moldo
van, ministrul industriei alimentare, 
Mihai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai Con
siliului de Stat, secretari ai M.A.N., 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., conducători ai unor institu
ții centrale, organizații de masă și 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
academicieni și alți oameni de știin
ță, artă și cultură, deputați ai M.A.N., 
ziariști.

at-Recepția s-a desfășurat intr-o 
mosferă caldă, pAetenească.

★
Delegația Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole a făcut marți dimi
neața o vizită la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România. A

După-amiază, membrii delegației 
au vizitat Întreprinderea „Tricodava" 
din Capitală și Universitatea Bucu
rești.

Oaspeții mongoli au fost însoțiți de 
Dumitru Balalia, președintele Comi
siei permanente pentru consiliile 
populare și administrația de stat a 
M.A.N., și Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N., precum și de Damdinneren- 
ghiin Bataa, ambasadorul R. P. Mon
gole la București.

■ranțle'TSehfru tbâte părțile". ” * 
în legătură cu proiectul de creare 

a unui stat palestinean, regele Ior
daniei a declarat că „este necesar ca 
această problemă să fie studiată în 
mod serios în cadrul unei conferințe 
arabe la nivel inalt, deoarece este 
vorba de o problemă care trebuie să 
întrunească unanimitatea arabă".

Referindu-se apoi la relațiile cu 
țările vecine, și mai ales cu Siria, 
regele Hussein a arătat că țara sa 
dorește să colaboreze efectiv cu gu
vernul de la Damasc. El a dedlarat, 
de asemenea, că sint In curs tratative 
între Bagdad și Amman privind sta
ționarea unor trupe irakiene în Ior
dania, Hussein a menționat, în înche
iere, că „punctul de vedere al Iorda
niei in privința relațiilor cu S.U.A. 
este cu totul diferit de cel al altor 
state arabe. Noi nu am prevăzut nici
odată să ne retragem dintr-un loc în 
care inamicul ar putea fi reprezen
tat", a precizat el.

intre R. A. U. și Siria
CAIRO 24 — Corespondentul A- 

gerpres Constantin Optică trans
mite : Vizita la Damasc a ministru
lui apărării al Republicii Arabe U- 
nite, Mohammed Fawzi, a avut drept 
scop întărirea relațiilor și a colabo
rării între R.A.U. și Siria, remarcă 
presa egipteană. Ziarul „Al Ahram" 
menționează că aceste întrevederi se 
înscriu în cadrul contactelor directe 
dintre Cairo și.Daniasc după forma
rea noului guvern sirian. Cotidianul 
cairot apreciază că aceste convorbiri 
„sint doar un preludiu la importan
tele tratative privind participarea Si
riei ia uniunea preconizată Intre 
R.A.U., Libia și Sudan".

La rindul său, ziarul „Al Ahbar" 
scrie că în luna decembrie primul 
ministru al Siriei, generalul Hafez 
Assad, va face o vizită la Cairo,

IN CHILE

(Agerpres)
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DUPĂ UN MECI FRUMOS

RAPID-F.C. CURITIBA 4-1
Privind meciul Rapid — F.C. Cu

ritiba, ne-am reamintit de felul în 
care am primit prima echipă brazi
liană, la București, cu vreo zece— 
cincisprezece ani în urmă și în fața 
căreia am aliniat echipa națională.

Ca și atunci, ieri după-amiază, pe 
stadionul „Republicii", fotbaliștii bra
zilieni au intrat pe teren cu orgoliul 
pe care 11-1 dă apartenența la un 
fotbal la nivel de campioni mondiali. 
Dar, spre deosebire de atunci, acum 
jucătorii români, deși era vorba doar 
de echipa de club Rapid, nu s-au mai 

.lăsat deloc impresionați de firma 
adversarilor lor, de „înălțimea" de la 
care aceștia au început întîlnirea, și 
pe parcursul celor nouăzeci de minu
te nu au realizat numai o victorie la 
scor (4—1), ci s-au și distanțat — 
nu, nu este nepotrivit cuvîntul — 
din punct de vedere tehnic și tactic. 
Da, ieri după-amiază, pe stadionul 
„Republicii", echipa superioară sub 
toate raporturile a fost Rapid și, pro
babil, Mauro, antrenorul F.C. Curiti
ba, a fost oarecum surprins de repli
ca primită. Asta s-a văzut și din nu
meroasele schimbări — vreo trei-pa- 
tru — făcute pe parcursul jocului, 
căutînd ad-hoc soluții pentru a în
chide drumul spre poarta Iul Cdio, 
în care balonul a intrat totuși de 
patru ori. In timp ce Răducanu, cu 
excepția a trei situații, și-a petrecut 
timpul stînd de vorbă cu fotoreporte
rii.

Rapid a făcut ieri unul dintre cele 
mai bune jocuri internaționale din 
ultimii ani. Manevrind cu abilitate 
balonul, reușind combinații spectacu-

loase, apărindu-se cu exactitate, giu- 
leștenli și-au creat numeroase ocazii 
de a înscrie, fiind adesea răsplătiți 
cu aplauze la scenă deschisă. Dumi
tru, Marin Stelian (in prima repriză, 
cu deosebire), Lupescu, Ștefan, Pop 
și Dinu au avut cea mai mare contri
buție la realizarea agreabilului spec
tacol fotbalistic pe care l-am văzut. 
Marin Stelian a avut și satisfacția în
scrierii a trei goluri in poarta unei e- 
chipe braziliene, desigur nu printre 
cele mai bune, dar nici printre cele 
mai slabe. Marin Stelian a deschis 
scorul în min. 13, deviind un șut 
extrem de puternic al lui Dumitru, a 
mai marcat încă o dată la o centrare 
a lui Codreanu, în min. 18, și după 
ce Dumitru ridicase scorul la 3—0, în 
min. 37 (gol cu replică braziliană 
imediată — Leocadio, în același mi
nut), a încheiat seria în min. 85, prin- 
tr-o lovitură cu capul excepțională : 
4—1. Probabil scorul ar fi fost mai 
mare, dar lui Neagu nu i-a reușit a- 
proape nimic, iar Năsturescu și Co
dreanu au jucat prea individual, ca 
să nu zicem altfel.

Oaspeții, mult mai modești decît 
am fi crezut, dați peste cap la înce
put de vigoarea cu care'erau atacați, 
au recuns in partea a doua a intilnirii 
la un joc obstructionist (brazilienii, 
așezați în apărare în linie, au practi
cat îndelung jocul la ofsaid), faul- 
tind repetat și cîteodată fără rost. 
Lucas, Leocadio. Peixinho și Nilo ni 
s-au părut cei mai

A arbitrat foarte 
tin Niculescu.

buni.
bine Constan-

Valentin PAUNESCU

(Urmare din pag. I)
Bune rezultate au fost înregistrate 

și pe linia creșterii eficienței econo
mice. Productivitatea muncii crește 
în această perioadă cu peste 38 la 
sută față de 30 la sută cit a fost pre
văzut în planul cincinal, iar nivelul 
de cheltuieli se reduce cu 35 lei la 
fiecare 1 000 lei producție-marfă, față 
de 22,5 lei prevăzut in plan. Toate 
acestea se vor concretiza in realiza
rea, pină la sfirșitul anului, a unui 
volum de beneficii peste plan de 
circa 1,3 miliarde lei.

Anunțind acest important succes, 
conducerea ministerului a trimis o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care se spune printre altele :

Mobilizate de rezultatele obținute 
pină în prezent, avind in față pers
pectiva viitorului cincinal 1971—1975 
și a sarcinilor ce le revin din Direc
tivele celui de-al X-lea Congres, co
lectivele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din unitățile industriei u- 
șoare și din minister se angajează 
în fața conducerii partidului, în fața 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, ca, însuflețiți de en
tuziasmul in care întreaga țară săr
bătorește împlinirea a 50 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român, 
să ia toate măsurile pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor sarcinilor 
de plan prevăzute pentru industria 
ușoară in anul 1971, primul an al 
viitorului nostru cincinal.

Prin aceasta ne vom aduce contri
buția la o mai bună aprovizionare a 
populației cu produse industriale de 
larg consum in cantități tot mai 
mari, la jm înalt nivel calitativ și cu 
cheltuieli de producție cit mai mici.

CAIRO

SANTIAGO DE CHILE 24 (Ager
pres). — Guvernul chilian a preluat 
controlul integral asupra a două în
treprinderi cu capital mixt, a anunțat 
adjunctul ministrului economiei, Os
car Garreton, relevind că măsura * 
fost necesară pentru a asigura buna 
funcționare a acestora. Est* vorba de 
întreprinderi aparținind societății 
„Alimentos Purina de Chile" — fi
lială a companiei nord-american* 
„Ralston Purina" și firmei industria
le „Nibsa" la care participă socie
tatea . „Nibco South American Indus
tries". După cum a precizat Garre
ton, cele două societăți „au Încercat 
să Închidă uzinele ce le aparțineau, 
violînd astfel dispozițiile legale și a- 
doptind o atitudine ofensatoare față 
de noul guvern chilian".

Guvernul chilian pregătește, pe d* 
altă parte, acțiunile ce vor fi între
prinse în vederea naționalizării fir
melor din industria cupriferă, în ca
drul programului de restabilire • 
controlului statului asupra exploa
tării bogățiilor subsolului țării.

4
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Moshe Dayan in favoarea
unui dialog israeliano-arab

TEL AVIV 24 (Agerpres). — în 
cadrul unei reuniuni electorale a 
Partidului Muncii, ministrul israelian 
al apărării, Moshe Dayan, a afirmat 
că „Israelul trebuie să ia inițiativa 
unui dialog cu arabii, pentru a se 
ajunge la sfirșitul războiului". Rele- 
vînd că „In Israel toată lumea, in
clusiv opoziția, este de acord că si
tuația actuală nu mai poate dura", el 
a menționat că „trebuie să facem 
totul pentru a incepe acest dialog și 
să nu ne limităm eforturile la sim
pla prelungire a armistițiului".

Totodată, insă, ministrul israelian 
a exprimat părerea că nu ar exista 
condițiile necesare pentru reluarea 
convorbirilor prin intermediul amba
sadorului Gunnar Jarring. El nu a 
precizat în ce ar consta aceste con
diții.

ROMA

ROMA 24 (Agerpres). — Marți au 
avut loc, Ta Palazzo Chigi din Rama, 
primele convorbiri între cancelarul 
vest-german. Willy Brandt, care se 
află într-o vizită oficială în Italia, 
și primul-ministru italian, Emilio 
Colombo.

Adresîndu-se ziariștilor, purtătorul 
de cuvînit al guvernului R.F.G., Con
rad Ahlers, a menționat că în cen
trul convorbirilor Brandt—Colombo 
s-au aflat o serie de probleme de. 
ordin economic și politic ale țărilor 
Pieței comune și ale Uniunii Euro
pei Occidentale, care ar . trebui re
zolvate în viitorul apropiat. Intre
acestea se află și aderarea Marii 
Britanii și a altor state vest-euro- 
pene la C.E.E. Ahlers a subliniat că 
cei doi șefi de guverne au exprimat 
puncte de vedere foarte apropiate în 
ce privește pregătirea unei conferințe 
asupra securității europene și redu
cerea încordării în Orientul Apro
piat

egiptean» - americană Pentru reglementarea
După cum anunță agenția M.E.N., 

Salah Gohar, ministru adjunct al 
afacerilor externe al R.A.U., a avut 
duminică o nouă întrevedere cu Do- 
nak^-Bergus, diplomat american care 
reprezintă interesele statului său la 
Cairo.

In timpul întrevederii dintre cel 
doi diplomați, au fost abordate 
rie de probleme ale situației 
Orientul Apropiat, precum și 
țiile dintre Statele Unite și 
arabe. Ziarul „Al Ahram“

o se- 
din 

rela
tările 

araf>e. Ziarul „Al Ahram" anunță că 
Salah Gohar i-a comunicat interlo
cutorului său protestul R.A.U. in le
gătură cu „zborurile avioanelor de 
spionaj americane deasupra Sinaiu- 
lui“. Același ziar informează că 
R.A.U. așteaptă un răspuns în a- 
ceastă problemă din partea Washing
tonului.

irakiene și minoritatea kurdă
BAGDAD 24 (Agerpres). — Proble

mele reglementării relațiilor dintre 
minoritatea kurdă și autoritățile ira
kiene au constituit obiectul Întreve
derilor dintre o delegație a Comite
tului păcii, condusă de Murtada Al 
Hadithi, ministrul irakian al muncii 
și problemelor sociale, și Mustafa 
Al-Barzani, liderul Partidului demo
cratic kurd (P.D.K.) Intr-o declarați* 
făcută agenției irakiene de informa
ții, Murtada Al Hadithi a arătat ci 
a constatat, în cursul convorbirilor 
avute, o „dorință sinoeră de oolabo- 
rare“ din partea liderului kurd.

In negocierile cu companiile petroliere străine

IRANUL A OBȚINUT
CÎȘTIG DE CAUZĂ

Tratativele dintre Compania Națio
nală Iraniană a Petrolului (N.I.O.C.) 
șl consorțiul petrolier, încheiate zilele 
trecute, s-au finalizat printr-un 
ciștig de cauză a părții iraniene. Ira-. 
nul a reușit, după îndelungi dezba
teri, să impună companiilor străine 
acceptarea cererilor sale. Comunica
tul dat publicității la sfirșitul nego
cierilor arată că „guvernul Iranului 
va spori in mod legal, cu începere 
de la 14 noiembrie 1970, impozitul pe 
veniturile companiilor membre ale 
consorțiului petrolier cu cinci la 
sută". In consecință, taxele de impo
zit vor fi de 55 la sută în loc de 
cinci zeci la sută cit erau fixate de 
acordul din 1954. De la aceeași dată, 
societățile comerciale aparținind con
sorțiului — menționează comunicatul 
— vor spori prețul afișat al petrolu
lui brut greu, extras din perimetrul 
concesionat, cu nouă cenți la baril.

Potrivit opiniilor ziarului „AYAN- 
DEGAN", mărirea impozitului amintit 
mai sus va determina o creștere sen
sibilă a redevențelor anuale ce se 
cuvin Iranului din exploatarea celei 
mai importante dintre resursele na
turale — petrolul. Ea dă curs dorinței 
poporului iranian de a folosi cit mai 
mult marile resurse de „aur negru" 
pentru subvenționarea proiectelor de 
transformare și diversificare a eco
nomiei naționale, de ridicare a nive
lului de trai al populației. Comentind 
rezultatele tratativelor, cotidianul 
„JOURNAL DE TEHERAN" le apre
ciază drept mare victori* a Iranu-

i
lui care va permite, pe plan finan
ciar, Îndeplinirea Integrală a progra
mului de dezvoltare economică in 
curs".

Cercuri autorizate din Teheran, ci
tate intr-un comentariu al buletinului 
„Iran Presse", presupun că modi
ficarea sistemului „fifty-fifty" (50:50), 
de redistribuire a redevențelor, in
tervenită in urma recentelor nego
cieri, va antrena schimbări asemănă
toare în contractele Iranului cu alte 
companii petroliere străine. Presa din 
Teheran mai relevă că Societatea Na
țională a petrolului ar fi ridicat, în 
cadrul discuțiilor cu reprezentanții 
consorțiului, și problema creșterii ex
tracției de țiței. Cotidianul „ETE- 
LAAT" este de părere că și asupra 
acestei chestiuni «-a ajuns la un 
punct de vedere comun. „Companiile 

■— arată ziarul — au promis o creș
tere cu 12 la sută a producției de țiței 
în anul viitor". Specialiștii iranieni 
speră ca in acest an să se producă 
o cantitate record de petrol, aproxi
mativ 180 milioane de tone, fu co
mentariile de presă se arată că noul 
acord cu consorțiul va fi supus par
lamentului spre aprobare, in zilele 
următoare, pentru ca modificarea ta
xei de impozit asupra veniturilor do- 
bîndite ' de companiile petroliere 
membre ale consorțiului să capete 
putere de lege.

Teheran
Nicola* POPOVICI



I

rai □

„Recunoașterea dreptului poporului 
coreean de a-și hotărî singur soarta—

un imperativ major"
Cuvîntarea reprezentantului român în Comitetul 

pentru probleme politice ai 0. N. U.
NEW YORK 24. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Alexandroaie, 
transmite : In Comitetul pentru pro
bleme politice și de securitate al 
Adunării Generale a O.N.U., continuă 
dezbaterile asupra așa-numitei „pro
bleme coreene", inscrisă pe ordinea 
de zi a sesiunii din inițiativa State
lor Unite și a unui număr restrins 
de alte țări.

Luind cuvîntul, reprezentantul per
manent al României la O.N.U., am
basadorul Gheorghe Diaconescu, a 
subliniat : Actuala dezbatere cu pri
vire la Coreea reflectă încă o dată 
tristul fapt că aspirațiile legitime ale 
unui mare popor asiatic de a-și 
restabili unitatea țării sale nu au 
fost încă împlinite. Talentatul popor 
coreean de 40 de milioane locuitori, 
care, cu un sfert de secol în urmă 
K-a văzut scindat in două părți pen
tru motive cu totul străine interese
lor sale naționale, continuă să fie 
împiedicat, prin intervenție din 
afară, să-și realizeze, în exercitarea 
dreptului său inalienabil de a-și 
hotărî propriul destin, reunificarea 
patriei sale — Coreea. Imperativul 
de a se recunoaște poporului coreean 
dreptul său inalienabil de a-și hotărî 
singur propria soartă este in deplină 
conformitate nu numai cu Carta 
O.N.U. — în virtutea căreia dreptul 
popoarelor Ia autodeterminare și 
egalitatea suverapă a statelor consti
tuie cheia de boltă a relațiilor inter
naționale contemporane — dar și cu 
afirmarea tot mai puternică a voin
ței popoarelor de a trăi ca națiuni 
independente, fără imixtiuni sau 
presiuni străine.

Relevînd in această ordine de idei 
poziția țării noastre, care s-a pronun
țat cu consecvență împotriva inclu
derii pe ordinea de zi a Adunării Ge
nerale a raportului așa-zisei comisii 
a Națiunilor Unite pentru unificarea 
și refacdrea Coreei, vorbitorul a sub
liniat că această Comisie constituie o 
expresie a imixtiunii în treburile in
terne ale poporului coreean, ceea ce 
este în flagrantă contradicție cu 
principiile fundamentale ale Cartei.

Refuzul de a invita reprezentanții 
guvernului R. P. D. Coreene să ex
pună punctpl lor de vedere asupra 
problemelor referitoare la Coreea, 
demonstrează clar că, prin prezenta
rea și discutarea anuală a rapoarte

„UN ACT CARE LEZEAZĂ SUVERANITATEA 
POPORULUI COREEAN"

SCRISOAREA MINISTRULUI DE EXTERNE AL R. P. D. CO
REENE ADRESATĂ PREȘEDINTELUI COMITETULUI POLITIC 
AL ADUNĂRII GENERALE Șl SECRETARULUI GENERAL 

AL O.N.U.
NEW YORK 24 (Agerpres) — La 

Națiunile Unite a fost difuzată, ca 
document oficial al O.N.U., scrisoarea 
adresată președintelui Comitetului po
litic al Adunării Generale și secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
de către ministrul afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene, Hă 
Dam. In scrisoare este inclusă de
clarația Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene în legătură 
cu proiectul de rezoluție privind 
„condițiile" de invitare a reprezentan
ților R.P.D. Coreene la discutarea 
problemelor referitoare la Coreea, 
care a fost Impusă Comitetului de 
către S.U.A.

In document se arată că această 
„invitare condiționată" constituie un 
act care lezează suveranitatea po
porului coreean și încalcă principiile 
Cartei O.N.U. Guvernul R.P.D. Co
reene condamnă cu hotărîre și res
pinge aoest proiect de „rezoluție" ile
gal, fabricat de S.U.A. Intrucit 
O.N.U. dezbate problema coreeană, se 
spune in scrisoare, este firesc ca un 
reprezentant al R.P.D. Coreene — 
parte direct interesată — să participe 
la examinarea acestei chestiuni.

Așa-numita „invitare condiționată" 
— se arată in continuare în scrisoa
re — presupune ca guvernul R.P.D. 
Coreene să accepte anticipat justifi
carea acțiunilor armatei S.U.A., care 
urmăresc perpetuarea ocupării Coreei 
de sud, transformarea ei într-o colo
nie Și bază militară americană și fo
losirea ei drept cap de pod pentru 
provocarea unui nou război, în scopul 
ocupării întregii Coree.

Guvernul R.P.D. Coreene a decla
rat în repetate rînduri că fără par-

PANMUNJON

Ședința Comisiei 
militare de armistițiu 

din Coreea
PANMUNJON 24 (Agerpres) — La 

Panmunjon a avut loc, la propunerea 
părții R.P.D. Coreene, o nouă ședință 
a Comisiei militare de armistițiu din 
Coreea, informează agenția A.C.T.C.

Cu acest prilej, generalul-maior 
Han Yong Ok, reprezentantul R.P.D. 
Coreene, a protestat în mod hotărit 
împotriva unor provocări armate re
cente ale părții americane în diferite 
sectoare ale liniei de încetare a fo
cului, în cursul cărora s-a deschis fo
cul împotriva pozițiilor părții R.P.D. 
Coreene și au fost introduse persoa
ne înarmate și armament greu în 
zona demilitarizată. Han Yong Ok 
a cerut părții americane să ia măsu
rile necesare pentru încetarea unor 
astfel de provocări și să pedepseas
că, conform acordului de armistițiu 
pe cei vinovați de comiterea lor. 

lor așa-zisei comisii O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei, nu se 
caută unificarea acestei țari, ci per
petuarea scindării, a spus ambasado
rul român. Faptele demonstrează in 
mod categoric că pretinsa „forță a 
Națiunilor Unite" care ocupă Coreea 
de sud de 20 de ani, a Împrumutat 
un nume care nu-i aparține. După 
cum se știe, O.N.U. nu a avut nici
odată nici un raport, fie el de ordin 
politie, militar sau financiar, cu a- 
ceastă „forță a Națiunilor Unite" 
care, sub drapelul acestei organiza
ții, a servit și servește de instrument 
pentru aservirea Coreei de sud unei 
puteri străine.

Guvernul român consideră că re
tragerea trupelor americane din Co
reea, încetarea oricărui amestec io 
treburile poporului coreean Și, prin 
urmare, desliințarea Comisiei O.N.U. 
pentru unificarea și refacerea Coreei, 
ca și necesitatea de a asigura con
dițiile pentru ca poporul coreean 
să-și poată hotărî singur soarta in 
conformitate cu voința sa, constituie 
cerințe majore ale menținerii și con
solidării păcii în Asia și în lume — 
a subliniat reprezentantul țării noas
tre. Dînd expresie acestei politici, 
delegația română a avut onoarea să 
fie coautor, împreună cu delegațiile 
altor 22 de state, la proiectele de 
rezoluție care cer retragerea Inte
grală a trupelor americane și a ce
lorlalte trupe străine staționate în 
Coreea de sud sub drapelul Națiu
nilor Unite și desființarea Comisiei 
O.N.U. pentru unificarea și refacerea 
Coreei.

In memorandumul său din 22 Iu
nie 1970, guvernul R. P. D. Coreene 
a reînnoit declarația sa în favoarea 
convocării unei conferințe interna
ționale a țărilor interesate în ’scopul 
reglementării prin mijloace pașnice 
a problemei coreene. Aceste propu
neri, care se inspiră din preocuparea 
guvernului R. P. D. Coreene pentru 
viitorul națiunii coreene constituie, 
după părerea noastră, o bază solidă 
pentru negocieri serioase în vederea 
reglementării pașnice' a problemei 
coreene, a spus vorbitorul.

Poporul român, care este animat 
de sentimente de profundă prietenie 
și de solidaritate față de poporul 
coreean a susținut și susține cu ho- 
tărire cauza dreaptă a acestui popor 
curajos.

ticiparea și acordul reprezentanților 
autentici ai poporului coreean, și in 
pofida intereselor lor, o hotărîre in 
problema discutată nu va putea fi 
valabilă.

„Dacă O.N.U. dorește cu adevărat 
să acționeze in conformitate cu prin
cipiile și țelurile Cartei — declară 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene — trebuie să respin
gă categoric manevrele imperialiști
lor S.U.A." și să ia măsuri pentru 
retragerea trupelor americane, care 
ocupă Coreea de sud sub steagul 
O.N.U., precum și pentru dizolvarea 
„Comisiei O.N.U. pentru unificarea și 
refacerea Coreei", care este o uneal
tă a intervenției S.U.A.

De citeva săptămini, o armată de 
experți, funcționari și miniștri a fost 
mobilizată în jurul problemelor Pie
ței comune vest-europene. La inter
vale de timp relativ scurte, s-ag 
succedat o serie de reuniuni de lu
cru, nu numai la „cartierul general" 
de la Bruxelles al „celor șase", ci și 
la Luxemburg, Strasbourg. Milnchen... 
Luni și marți, la Bruxelles s-a 
aflat in sesiune Consiliul ministerial 
al C.E.E., pentru a lua în dezbatere 
soluțiile preconizate.

Alerta edililor „Micii Europe" — 
după cum se exprima un comentator 
— se manifestă atît pe verticala, cit 
și pe orizontala schelelor „integrării". 
Pe de o parte, este vorba de încer
cările de a pune pe șantier domenii 
noi ale relațiilor intercomunitare, 
cum ar fi cel monetar și cel politic ; 
pe de altă parte, s-au ivit dificultăți 
in calea „lărgirii" acestui organism, 
proiect care suscită încă de pe acum 
controverse nu numai peste Canalul 
Mînecii, ci chiar peste Atlantic, dia
logul dintre Washington și „cei șase" 
desfășurîndu-se pe un ton tot mai 
încins în ultima vreme.

Unul din noile obiective ale „inte
grării" vest-europene vizează politi
cile monetare, „pornindu-se de la 
punctul de vedere că. cu cît bazinul 
este mai mare, cu atît valurile sint 
mai mici", potrivit imaginii lansate 
de președintele Comisiei C.E.E., Ma
rio Malfatti, intr-un recent interviu 
acordat revistei „L’Express".

Ideea „uniunii economice și mone
tare" între „cei șase" a fost detaliată 
de așa-numitul „plan Werner", pre
conizat a se realiza în două etape, 
cel mai tîrziu pînă în anul 1980. Con
form proiectului, unificarea eco
nomică și monetară înseamnă crea
rea unei zone care să permită în in
terior „convertibilitatea totală și ire
versibilă a monedelor, eliminarea 
fluctuațiilor cursurilor de schimb, 
fixarea irevocabilă a raporturilor de 
paritate și deplina libertate a mișcă
rilor de capitaluri". Politica mone
tară față de țările terțe va fi de 
resortul comunitar, datele esențiale 
ale bugetelor se vor hotărî la nivel 
comunitar, politicile regionale înseși 
nemaifiind exclusiv de resortul fie
cărei țări membre". Astfel, ar urma să 
se nască o „monedă europeană", un

LA 27 NOIEMBRIE Lucrările celui de-al X-lea
Reluarea .

schimbului 
de păreri între 
R.D.G. și R.F.G.

BERLIN 24 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. informează că secretarul de 
stat de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R.D.G., Michael Kohl — împuter
nicitul R.D.G. — a propus secreta
rului de stat la Cancelaria federală 
a R.F.G., Egon Bahr — împuternici
tul R.F.G. — ca schimbul de păreri 
stabilit de cele două părți pentru 
sfirșitul acestei luni să aibă loc in 
capitala Republicii Democrate Ger
mane Ia 27 noiembrie.

Secretarul de stat Egon Bahr a 
acceptat această dată, precizează a- 
genția D.P.A. Se menționează, tot
odată, că în cercurile guvernamentale 
de la Bonn se așteaptă ca intilnirea 
Bahr-Kohl să servească la pregătirea 
proiectatelor contacte între experți.

*
BONN. — RUdigâr von Wechmar, 

purtătorul de cuvînt al guvernului 
vest-german, a declarat presei că, la 
viitoarele convorbiri dintre reprezen
tanții R. F. a Germaniei și R. D. 
Germany, guvernul federal se va 
călăuzi după declarația comună a 
guvernelor celor două țări din 29 
octombrie.

în acest document, a subliniat el, 
se arată că cele două guverne au 
convenit să negocieze pe cale oficială 
asupra problemelor „a căror rezolva
re ar servi destinderii în oentrul Eu
ropei" sau „a căror reglementare ar 
prezenta interes pentru cele două 
părți".

în sprijinul 
Tratatului polono - 

vest-german
• COMUNICAT AL PREZI
DIULUI PARTIDULUI SO
CIAL-DEMOCRAT DIN R.F.G.

B0NN 24 (Agerpres). — Prezidiul 
Partidului social-democrat din R. F. 
a Germaniei, reunit în ședință la 
Bonn, a dat publicității un comuni
cat in care a salutat tratatul dintre 
Polonia și R.F.G. „Prin aceasta — 
se spune în comunicat — se apropie, 
in sfirșit, reconcilierea cu poporul 
polonez, se deschide poarta pentru 
un nou început in relațiile dintre 
cele două popoare. P.S.D. — sublinia
ză documentul — este conștient de 
faptul că o normalizare a relațiilor 
dintre Republica Federală și Polonia 
este posibilă numai pe baza situației 
existente de 25 de ani".

Prezidiul P.S.D. a salutat, de ase
menea, apropiata reluare a schim
bului de păreri dintre R. F; a Ger
maniei și R. D. Germană.

Pe de altă parte, intr-o re
zoluție adoptată de participanții la 
Congresul mișcării „Junge Union" 
(organizația de tineret a Uniunii 
creștin-democrate) se arată că recu
noașterea graniței Oder-Neisse este 
„condiția indispensabilă pentru nor
malizarea relațiilor între R.F.G. și 
Polonia, ca și pentru reconcilierea 
dintre cele două țări". Deși au for
mulat anumite condiții în problema 
ratificării de către Bundestag a aces
tui document, delegații au sprijinit, 
cu o puternică majoritate, încheierea 
Tratatului polono—vest-german.

Este semnificativ faptul că rezolu
ția, adoptată de către organizația de 
tineret a U.C.D., se deosebește de a- 
titudinea unor lideri ai acestui partid, 
care continuă să se mențină pe po
ziții anacronice.

concurent al dolarului care să joace 
același rol de „monedă vehiculară", 
adică de instrument principal de 
plată internațional.

Măsurile respective presupun însă, 
o dată cu intrarea în cea de-a doua 
fază a „planului Werner", cedarea 
competentelor naționale unor orga
nisme supranationale create a'd-hoc 
(centrul de decizii asupra politicii eco
nomice. sistemul comunitar al băn
cilor centrale). Aceste „abandonuri 
de suveranitate", după cum scrie „Le 
Monde", alcătuiesc terenul pe care 
pozițiile continuă să rămînă diver

gente. Ele stârnesc opoziția hotărîtă 
a Franței care, nu o dată, s-a pro
nunțat împotriva oricăror măsuri sau 
instituții cu caracter supranational, de 
natură să lezeze atributele inaliena
bile ale unui stat suveran și indepen
dent. Iată pentru ce Franța a și pro
pus ca la ședința Consiliului ministe
rial această chestiune să fie elu
dată spre a nu porni la drum cu 
stîngul. In consecință se pare că. 
in ciuda presiunilor pe care unii din 
partenerii C.E.E. le exercită. „Planul 
Werner" rămine un simplu proiect și 
atîta tot. Ieri, ziarul francez 
„L’AURORE" nota, în acest sens, nu 
fără ironie : „La Bruxelles, cei șase, 
intr-un mare elan de unanimitate, 
s-au pus de acord asupra... unei 
date ! 1980 ar urma să constituie sca
dența Europei monetare. Cum ? A, 
aici e marele mister. Divergențele 
sint enorme... Monedă, buget, credi
te ridică problema suveranității na
ționale. A abandona unor organe 
multinaționale fie doar un aspect ai 
politicii monetare înseamnă a accep-

DUPĂ RAIDURILE DE BOMBARDAMENT 

ALE AVIAȚIEI S.U.A. ASUPRA R. D. VIETNAM

DECLARAȚIA M. A. L
ĂL GUVERNULUI REVOLUȚIONAR PROVIZORIII

Al REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD
Ministerul Afacerilor Externe al 

Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă atacurile săvîrșite de a- 
viațța americană asupra unor teri
torii populate din R.D. Vietnam, a- 
nuntă agenția de presă Eliberarea. 
Atacurile aviației americane asupra 
teritoriului R. D. Vietnam, se arată 
în declarație, constituie acte de 
război deosebit de grave din partea 
Statelor Unite, acte ce reprezintă o 
încălcare fățișă a independenței, su-

• Dezvăluirile Iul Melvin Laird • Critici în Senatul S.U.A.

WASHINGTON ,24 (Agerpres). — 
La două zile după declarația făcută 
in problema raidurilor de bombarda
ment efectuate de aviația americană 
asupra teritoriului R. D. Vietnam, in 
cadrul căreia afirmase că au fost a- 
tacate numai bazele de apărare anti
aeriene nord-vietnameze, ministrul 
apărării al S.U.A., Melvin Laird, a 
ținut o conferință de presă in ’care a 
făcut noi dezvăluiri în legătură cu 
scopurile acestei acțiuni agresive. El 
a informat pe ziariști că, în cursul 
atacului, un comando special helio- 
purtat a pătruns adine în teritoriul
R. D. Vietnam, pînă la periferiile ca
pitalei țării, în vederea unei misiuni 
d.e așa-zisă „salvare" a piloților ame
ricani capturați în timpul raidurilor 
anterioare de bombardament comise 
împotriva R. D. Vietnam. Laird a 
precizat că misiunea a eșuat.

Afirmațiile ministrului apărării al
S. U.A. dau, în aprecierea observato
rilor politici, noi dimensiuni atacului 
întreprins împotriva teritoriului R. D.

8BBBBBBBBBBB8

agențiile de presă transmit:
Primul ministru al Fran

ței, Jacques Chaban-Del- 
mas, va face o vizită ofi
cială în R. P. Polonă, tntre 
26 și 28 noiembrie a.c., s-a anunțat 
oficial la Varșovia. Premierul francez 
va fi însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Maurice Schumann. Agenția 
P.A.P. menționează că oaspetele fran
cez va purta, cu acest prilej, convor
biri cu Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

Un avion militar ame
rican a violat spațiul 
aerian al R.P. Chineze, 
pătrunzînd, la 23 noiembrie deasu
pra insulei Yungshing din arhipelagul 
Hshisha. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a fost împuternicit să 
dea publicității, în legătură cu 
această violare, un avertisment se
ver, anunță agenția China Nouă

Mexicul și S.U.A. au sem
nat un tratat care soluționează, 
pentru prima oară, vechea problemă 
a frontierelor dintre ele. Tratatul, 

ts supranationalitatea. Or, membrii 
actuali ai Pieței comune sint divizați 
in tot atitea tendințe cite scaune sint 
in jurul mesei de Ia Bruxelles".

De remarcat că „planul Werner" 
este inițiat ca o simplă etapă spre un 
obiectiv mult mai cuprinzător. „Uni
unea economică și monetară — subli
niază „raportul Werner" — apare ca 
un ferment pentru dezvoltarea uni
unii politice care nu poate fi multă 
vreme amînată". Primul text oficial 
consacrat „Europei politice" a „celor 
șase" a și fost deja elaborat sub nu
mele de „raportul Davignon". care 

preconizează, între altele, „coopera
rea in materie de politică externă". 
Dar și în această privință se 
manifestă multă prudență din 
partea unor state membre, rezervele 
fată de orice posibilitate de trans
formare a acestei „cooperări" in ele
mente ale supranationalitătii fiind e- 
vidente.

De altfel, „Europa politică" a fost 
ooncepută in perspectiva lărgirii co
munității „celor șase", problemă asu
pra căreia confruntările sint departe 
de a se fi încheiat. In vederea ade
rării la Piața comună, Marea Brita- 
nie a solicitat „celor șase" o perioadă 
de tranziție de 3 ani pentru produ
sele industriale și de 6 ani pen
tru produsele agricole. Comisia C.E.E. 
a propus celor patru țări — Marea 
Britar.ie, Norvegia, Danemarca și Ir
landa— o perioadă de adaptare de 5 
ani, indiferent de ramura economică. 
La Londra hotărirea Comisiei de la 
Bruxelles a fost primită cu vădită 
reticență, cu atît mai mult cu cît ea 
se adaugă unor condiții care implică 

veianității și securității R. D. Viet
nam. Aceste acțiuni, menționează de
clarația, au pus în pericol activitatea 
conferinței cvadripartite de la Paris 
în problema Vietnamului. Declarația 
exprimă, totodată, hotărirea popu
lației din Vietnamul de sud de a 
continua lupta împotriva agresorilor 
americani și a regimului de la Sai
gon pînă la victoria finală, pentru 
eliberarea Vietnamului de sud șl 
reunificarea pașnică a patriei.

(Agerpres)

Vietnam. Se subliniază, în special, 
gravitatea hotărîrii luate de Admi
nistrație prin trimiterea unei aseme
nea misiuni in spațiul unui stat in
dependent și suveran.

Agenția Associated Press relevă că 
In Senat adversarii războiului din 
Vietnam „au reacționat cu scepticism 
și surpriză" la aflarea acestei vești. 
Senatorul Edward Kennedy a criticat 
sever ideea lansării misiunii, adău
gind că „deplinge politica ce a per
mis trimiterea comando-ului helio- 
purtat in IL D. Vietnam". După pă
rerea mea, a continuat senatorul, 
„cel mai rapid procedeu de a-i vedea 
eliberați pe piloții noștri este de a 
anunța hotărirea noastră de retragere 
completă din Vietnam". La rândul 
său, senatorul William Fulbright a 
deplîns acțiunea trupelor americane 
întreprinsă asupra teritoriului nord- 
vietnamez, exprimindu-și teama ca 
aceasta să nu constituie un indiciu 
al unei noi escaladări a războiului din 
Vietnam.

considerat de cele două țări drept 
„istoric", a fost încheiat la 20 august, 
in urma întilnirii de la Puerto Val- 
larta dintre președinții Nixon și Diaz 
Ordaz. S-a subliniat, cu această oca
zie, că tratatul pune capăt disputei 
de frontieră dintre S.U.A. șl Mexic, 
care durează din 1904.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia Iosip Broz Tit0> 8 primit 
marți pe primul ministru al Repu
blicii Ghana, Kofi Busia, care se 
află într-o vizită oficială în Iugo
slavia. Cu acest prilej, relevă agenția 
Taniug, a avut loc o convorbire 
prietenească.
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„Cosmos-380", un nou sa
telit artificial al Pămintului, a fost 
lansat marți, în Uniunea Sovietică. 
Aparatajul științific instalat la bor
dul acestuia funcționează normal, 
transmite agenția T.A.S.S.

Producția de vin a Maro
cului ’ iHregisirsl anul acesta o 
creștere deosebită, ajungînd la 
1 200 000 de hectolitri. Cantitatea de 
vin produsă in perioada 1968-1969 a 
fost de 700 000 de hectolitri.

renunțarea din partea Angliei la re
gimul preferențial funcționînd in ca
drul Commonwealth-ului in ce pri
vește aprovizionarea cu produsele a- 
gricole, precum și pierderea de către 
lira sterlină a privilegiului de mo
nedă internațională. In acest context. 
Geoffrey Rippon, ministrul britanic 
responsabil cu problemele aderării la 
Piața comună, a declarat că. deși ne
gocierile dintre „cei șase" și Marea 
Britanie nu trebuie să constituie „un 
cimp de bătălie", acest lucru nu pre
supune că „ceea ce este bun pentru 
cei șase este în mod necesar bun și 
pentru cei zece".

Proiectele amintite de „adinclre" și 
de „lărgire" a Pieței comune, chiar 
dacă se află într-o fază incipientă, 
nu au putut lăsa indiferente cercu
rile politice și economice de dincolo 
de Atlantic. Chiar unul din cunoscu- 
ții apărători americani ai formulelor 
integraționiste, senatorul republican 
Jacob Javits, a subliniat că atitudinea 
Statelor Unite va fi determinată de 
politica Pieței comune lărgite, o poli
tică vest-europeană protectionistă de- 
clanșînd în mod inevitabil „războaie 
comerciale". La rîndul lor „cei șase" 
susțin că Washingtonul este cel care 
aruncă mărul discordiei in relațiile 
comerciale și monetare interatlan- 
tice. De citeva zile, în capitalele vest- 
europene răsună critici tot mai acer
be la adresa proiectului de lege pro
tectionist aprobat recent de Camera 
Reprezentanților din S.U.A. „Pentru 
cei care analizează cu ppțină lucidi
tate situația, un război monetar și, 
tarifar între Statele Unite și țările 
Pieței comune este previzibil și 
chiar probabil... Dar dacă acesta va 
izbucni, s-o spunem cinstit, nu va fi 
din cauza noastră" — a declarat Mi
chel Poniatowski, secretar general al 
Federației republicanilor indepen
denți din Franța.

în aceste condiții — notează ob
servatorii de presă — rezolvarea 
multiplelor probleme înscrise pe a- 
genda comunitară nu a avansat cituși 
de puțin cu prilejul dezbaterilor ac
tualei sesiuni a Consiliului ministe
rial al C.E.E., fiind amînată pentru 
o dată ulterioară.

Viorel POPESCU

Congres al
BUDAPESTA 24. — Coresponden

tul Agerpres, Alexandru Pintea, 
transmite : La Budapesta au conti
nuat marți lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. Au început dezbate
rile pe marginea raportului de acti
vitate al Comitetului Central, prezen
tat de Jânos Kâdăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și a raportului Co
misiei de Revizie. în cuvîntul lor, 
delegații la congres s-au referit la 
rezultatele și experiența acumulată 
în îndeplinirea hotărîrilor stabilite 
de cel de-al I X-lea Congres al parti
dului privind construcția socialistă a 
țării, la transformările care au avut 
loc în industrie și agricultură, în în
treaga viață economică, social-poli- 
tică și culturală a țării în cel patru 
ani care au trecut de la congresul an
terior. De asemenea, vorbitorii s-au 
referit la sarcinile organizațiilor de 
partid în anii următori, sarcini subli
niate in raportul Comitetului Central, 
la eforturile pe care clasa muncitoa
re, întregul popor ungar sînt hotăriți 
să le depună pentru înfăptuirea lor. 
Printre primii delegați a luat cuvin- 
tul și Nemeth Karoly, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Budapesta, care a vorbit pe larg des
pre problemele contribuției comuniș
tilor, a oamenilor muncii din capi
tala țării, la indeplinirea sarcinilor

SITUAȚIA DIN GUINEEA
• A FOST ZĂDĂRNICITĂ O A PATRA TENTATIVA DE DEBARCARE A MER
CENARILOR TN CAPITALA TARII • RESTABILIREA TREPTATA A CALMULUI 
LA CONAKRY • ACȚIUNILE MILITARE DIN JURUL CAPITALEI GUINEEZE 

CONTINUA

CONAKRY 24 (Agerpres). — In
formațiile sosite din Conakry relevă 
că încercările grupurilor de merce
nari aflate pe teritoriul Guineei de 
a răsturna regimul președintelui 
Seku Ture au eșuat. Postul de radio 
Conakry a anunțat marți dimineața 
că a patra tentativă de debarcare a 
unor mercenari europeni și africani 
in capitala țării a fost zădărnicită. 
Luptele par să fi incetat complet la 
Conakry, dar submarinele și navele 
militare portugheze nu au părăsit 
apele teritoriale ale Guineei. Biroul 
Politic Național al Partidului De
mocrat din Guineea a cerut locuito
rilor _ capitalei să-și reia activitatea 
cotidiană, dar să fie gata pentru a 
apăra cuceririle democratice ale 
Guineei. Tendința spre normalizare 
este confirmată și de reprezentantul 
la Conakry al Programului Națiuni
lor Unite pentru dezvoltare. Henry 
Polgar, care relevă într-o telegramă 
trimisă secretariatului O.N.U., la 
New York, că guvernul președintelui 
Seku Tură „este stăpin pe situație".

Potrivit afirmațiilor unor persoane 
sosite din Conakry, acțiunile militare 
din jurul capitalei guineeze continuă, 
punctele de rezistență ale mercenari
lor nu au fost definitiv lichidate. In 
cursul atacurilor lansate de trupele 
mercenare agresoare, menționează 
agențiile de presă, luptele cele mai

Proteste în lumea întreagă 
împotriva intervenției 

colonialiste
NEW YORK 24 (Agerpres) — Si

tuația din Guineea a constituit obiec
tul unei intense activități diploma
tice la O.N.U. Șeful delegației alge
riene, Mohamed Yazid. a avut o în
trevedere cu secretarul general al 
O.N.U,, U Thant, pentru a expune 
poziția țărilor africane față de acest 
act de agresiune împotriva statului 
guineez.

Secretarul general al O.N.U. a a- 
vut, de asemenea, consultări cu pre
ședintele Consiliului de Securitate pe 
luna în curs, George Tomeh (Siria), 
în vederea constituirii comisiei de 
anchetă a O.N.U. ce se va deplasa la 
Conakry pentru a examina situația 
la fața locului.

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 
Organizația Unității Africane a lan
sat un apel tuturor statelor de pe 
continent pentru a acționa în direc
ția lichidării agresiunii colonialiștilor 
in Guineea. Intr-o declarație făcută 
la Addis Abeba, secretarul general al 
O.U.A., Diallo Telli, a arătat că „in
vadarea Republicii Guineea de către 
forțe portugheze confirmă din nou că 
rasismul și colonialismul nu au de
pus armele in Africa". „Țările afri
cane vecine cu teritoriile aflate sub 
dominația portugheză au fost in re
petate rinduri supuse atacurilor și 
subversiunii colonialiste. După Zam
bia, Tanzania, Senegal, Republica 
Populară Congo și Republica Demo
cratică Congo, acum este atacată 
Republica Guineea", a afirmat secre
tarul general al O.U.A.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Gu
vernul Uniunii Sovietice a dat publi
cității o declarație în care cere înce
tarea neîntârziată a agresiunii impe
rialiste împotriva poporului, guineez 
și retragerea mercenarilor colonialiști 
de pe teritoriul statului independent 
Guineea. Uniunea Sovietică sprijină 
cu hotărîre lupta poporului guineez 
împotriva intervenționiștilor, susține 
eforturile statelor afrjeane de a da o 
ripostă agresorilor, condamnă cu ho- 
tărire acțiunile interventioniștilor și 
ale ocrotitorilor lor, care constituie 
o provocare la adresa statelor africa
ne, a .tuturor popoarelor care luptă 
pentru independență națională. Tot
odată, aceasta este o violare a prin
cipiilor O.N.U. și a dreptului interna
țional. se spune în declarație.

PEKIN 24 (Agerpres). — Intr-un 
articol in legătură cu invazia armată 
in Guineea, ziarul „Jenminjibao" sub
liniază că poporul chinez își expri
mă indignarea cea mai profundă și 
condamnă in mod sever această a- 
gresiune. Poporul chinez, se relevă 
in articol, sprijină în modul cel mai 
hotărit guvernul și poporul Guineei 
în lupta lor sacră pentru apărarea 
independenței și suveranității pa
triei.

P.M.S.U.
planului cincinal de dezvoltat» « 
economiei naționale, ca și despre u- 
nele propuneri privind modificare* 
statutului partidului.

Alături de alți delegați, în ședința 
de după-amiază a oongresului a luat 
cuvîntul Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Ungar. 
Vorbitorul s-a referit, printre altele, 
la problemele activității sfaturilor 
locale, la măsurile luate de guvern 
pentru dezvoltarea democrației socia
liste, la unele probleme legate de a- 
plicarea noului mecanism economic 
și la relațiile economice ale Unga
riei cu țările membre ale C.A.E.R., 
precum și cu celelalte țări ale lumii.

In cursul zilei de marți, congresul 
a fost salutat de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
Hoang van Hoan, membru al Birou
lui politic al C.C. al Partidului Ce- . 
lor ce Muncesc din Vietnam, Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polone*, Gustav Husak, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Comunist - 
din Cehoslovacia, și Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar.

Lucrările congresului continuă.

violente s-au desfășurat în jurul re
ședinței prezidențiale, aeroportului 
din Conakry și in apropierea taberei 
gărzii republicane. Mercenarii inten
ționau să ocupe punctele strategice 
ale capitalei, dar tentativele lor au 
fost dejucate de armata guineeză. 
Postul de radio Conakry anunță, 
totodată, că în cursul luptelor s-au 
Înregistrat morti și răniți, fără a 
preciza numărul exact al victimelor. 
In comunicatele difuzate luni seara, 
postul de radio Conakry a făcut cu
noscut că in timpul luptelor și-au 
găsit moartea și un număr de rezi- 
denți străini aflați în misiune în 
capitala Guineei. Oficialitățile gui
neeze au arătat in comunicatele di
fuzate de postul de radio Conakry 
că au fost făcuji prizonieri numeroși 
mercenari.

★
Republica Guineea a acceptat 

marți seara asistența militară oferită 
de Nigeria pentru a respinge forțele 
care au invadat teritoriul tării — a 
declarat. în cadrul unei conferințe de 
presă, Osman Souare, ambasadorul 
guineez la Lagos, anunță agenția 
Associated Press. EI a precizat că a 
avut in această privință o convorbire 
cu generalul Yakubu Gowon, șeful 
guvernului federal, pentru a stabili 
data cind urmează .să fie trimise 
trupele nigeriene In Guineea.

BERLIN 24 (Agerpres) — Republi
ca Democrată Germană condamnă in 
mod hotărit agresiunea imperialistă 
împotriva independenței naționale și 
suveranității poporului guineez — se 
spune intr-o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al R.D.G.

Atacul lipsit de scrupule al merce
narilor imperialiști a avut drept con
secință pierderea a numeroase vieți 
umane și rănirea multor persoane. 
Printre victimele agresiunii imperia
liste se numără și șeful adjunct. al 
ambasadei R.D.G. in Guineea, Sieg
fried Krebs. De asemenea, consilierul 
comercial al ambasadei R.D.G., Hel
mut Fischer, a fost grav rănit.

R.D.G. se situează ferm de parte* 
poporului guineez care, sub conduce
rea președintelui Seku Tură, respin
ge tentativele imperialiste de agre
siune, se spune in declarație.

BELGRAD 24 (Agerpres). — Preșe
dintele Iosip Broz Ti to * făcut o de
clarație in legătură cu intervenția ar
mată in Guineea in care se arată că 
„popoarele și guvernul Iugoslaviei 
condamnă in modul cel mai energic 
această .acțiune criminală a cărei vic
timă este o țară liberă, progresistă și 
neangajată".

Popoarele și guvernul Iugoslaviei, 
se subliniază in declarație, acordă un 
sprijin deplin poporului prieten al 
Guineei în apărarea libertății și cu
ceririlor revoluției. R.S.F.I. sprijină 
rezoluția Consiliului de Securitate in 
care se cere încetarea imediată a a- 
tacului armat împotriva Republicii 
Guineea și retragerea urgentă a tu
turor forțelor armate străine și * 
mercenarilor de pe teritoriul ei.

ALGER 24 — Corespondentul Ager
pres, Constantin Benga, transmite : 
La Alger a avut loc o reuniune co
mună a Consiliului revoluției și * 
guvernului în cadrul căreia a fost e- 
xaminată situația nou creată în A- 
frica in urma agresiunii organizate 
împotriva Republicii Democrate Gui
neea.

Cu acest prilej, instanțele supreme 
ale Algeriei au adoptat o declarație 
in care „condamnă energic acest act 
agresiv și denunță orice intervenție 
străină pe pămintul Africii".

SOFIA 24 (Agerpres). — Amilcar 
Cabrai, secretar general al Partidu
lui African 151 Independenței din 
Guineea — Bissau și Insulele Capu
lui Verde, aflaț într-o vizită în Bul
garia. la invitația C.C. al P.C. Bul
gar, și-a exprimat, in cadrul unei 
conferințe de presă, convingerea că 
mercenarii portughezi vor fi izgo
niți definitiv din Republica Guineea. 
Sîntem ferm hotăriți, a spus el, să 
apărăm regimul guineez pînă la vic
toria deplină a luptei juste duse Îm
potriva colonialismului și neocolo- 
nialismului, deoarece în acest fel a- 
părăm viitorul întregii Africi.
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