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LA OMOLOGARE LA 
APLICARE • 30 DE ANI

PRODUCȚIE SPORITA
printr-o mai judicioasă

folosire a utilajelor

In ziua de 25 noiembrie a.c., a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Au participat, ca invitați, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., șefi ai unor instituții centrale, spe
cialiști.

In cadrul ședinței au fost dezbătute și adoptate 
propunerile de îmbunătățire a planului cincinal 
1971—1975 și a planului pe anul 1971, proiectul 
bugetului de stat pe anul 1971.

în încheierea dezbaterilor la acest punct de pe 
ordinea de zi a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președinte 
al Consiliului de Stat. Cuvîntarea va fi dată pu
blicității.

De asemenea, Comitetul Executiv și Consiliul 
de Miniștri au examinat și aprobat propunerile de 
măsuri privind organizarea, planificarea și condu
cerea agriculturii, cuprinse în expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru care a 
avut loc, Ia C.C. al P.C.R., în ziua de 23 noiembrie

a.c., cu primii secretari și secretarii pentru proble
mele de agricultură ai comitetelor județene de 
partid, conducerea Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii și a Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, directorii direcțiilor agri
cole județene, secretari ai unor comitete comunale 
de partid și primari din comune, președinți ai unor 
C.A.P., mecanizatori și alți specialiști și cadre 
din agricultură. Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu va fi dată publicității.

In cadrul ședinței a fost prezentată o informare 
în legătură cu ajutorul acordat pentru înlăturarea 
pagubelor provocate de calamitățile din primăvara 
acestui an. In legătură cu aceasta a fost adoptat 
un comunicat. (Comunicatul se publică în ziarul de 
azi).

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și Consi
liul de Miniștri au analizat, de asemenea, o serie 
de probleme curente, adoptînd măsuri corespunză
toare.

DE LA ASASINAREA DE 
CĂTRE LEGIONARI A LUI 
NICOLAE I0RGA Șl VIR

GIL MADGEARU

Autoturismul

romanesc
30000

COMUNICAT
în perioada care a trecut de la 

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Se
siunea Marii Adunări Naționale, 
din luna iulie a.c., care au analizat 
situația creată ca urmare a inun
dațiilor din primăvara acestui an, 
in întreaga țară s-a desfășurat o 
activitate intensă pentru înlătura
rea urmărilor deosebit de grele 
provocate de calamitățile naturale. 
Clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, întregul popor au 
muncit cu abnegație pentru învin
gerea greutăților și recuperarea 
pierderilor suferite de economia 
națională șl de populația din zo
nele sinistrate, pentru Îndeplini
rea planului de stat.

La constituirea unei părți din 
fondurile necesare pentru reface
rea distrugerilor suferite, o contri
buție de mare preț au adus oame
nii muncii de toate categoriile, or
ganizațiile de masă, obștești, coo
peratiste și profesionale care, pe 
lingă donații de alimente, îmbră
căminte, încălțăminte și obiecte de 
uz casnic, au oferit o parte din 
veniturile lor bănești pentru aju
torarea populației și zonelor sinis
trate. Fondurile bănești realizate 
pînă în prezent din această contri
buție, împreună cu subscrierile fă
cute pentru luna noiembrie — care 
sînt în curs de încasare — însu
mează 2 026 milioane Iei.

Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România a- 
dresează calde mulțumiri tuturor 
cetățenilor țării care prin eforturile 
lor în muncă și prin ajutoarele a- 
eordate și-au adus aportul la re-

euperarea pagubelor cauzate de 
inundații.

Totodată, România a primit un 
Important ajutor din partea unor 
guverne, organizații ți asociații 
naționale, a unui mare număr de 
cetățeni din 68 de țări, precum și 
din partea unor organizații și aso
ciații internaționale. Valoarea aju
toarelor materiale și in bani ofe
rite din străinătate însumează 
1590 milioane lei, din care, pînă 
în prezent, s-au primit efectiv a- 
jutoare in valoare de aproape 600 
milioane lei.

Exprimăm recunoștința poporu
lui nostru țărilor socialiste, celor
lalte state, organizațiilor și asocia
țiilor internaționale, persoanelor 
din alte țări pentru ajutorul pe 
care ni l-au acordat in această pe
rioadă.

Eforturile făcute de stat și de 
întregul nostru popor, ajutoarele 
acordate de populația țării și cele 
primite din străinătate au permis 
să fie refăcute o parte din distru
gerile provocate de calamități și 
satisfăcute nevoile ctfle mai acute 
ale populației sinistrate. Pentru re
facerea locuințelor și anexelor gos
podărești distruse au fost acordate 
familiilor sinistrate ajutoare bă
nești în valoare de aproape 500 
milioane Iei, iar 200 milioane lei 
au fost alocate pentru construirea 
a 5 000 de apartamente destinate 
populației rămase fără adăpost. Din 
ajutoarele provenite din țară și 
străinătate, populația sinistrată a 
primit gratuit alimente în valoare 
de peste 2CS milioane lei, medica
mente în valoare de circa 32 mi
lioane lei, articole de Îmbrăcămin
te și de uz casnic în valoare de

clrca 250 milioane Iei șl alte bu
nuri.

Pentru ajutorarea cooperativelor 
agricole de producție, în vederea 
refacerii bunurilor distruse și re
cuperării pagubelor, s-au alocat 
fonduri în valoare de peste 900 mi
lioane lei.

în scopul refacerii căilor de co
municații și telecomunicații, a re
țelelor de energie, a instituțiilor de 
învățămînt și sănătate au fost an
gajate fonduri în valoare de peste 
1,2 miliarde lei, din care o parte 
sînt asigurate din bugetul statului, 
iar o parte sînt acoperite din fon
durile bănești și ajutoarele mate
riale primite din țară și străină
tate. Donațiile primite sau în curs 
de primire din străinătate sub for
mă de utilaje, aparatură, materii 
prime și materiale sint folosite 
pentru refacerea întreprinderilor, a 
unor căi de comunicații, sisteme de 
apărare împotriva Inundațiilor și 
obiective de interes social distruse 
sau avariate de inundații.

Ținînd seama de modul cum se 
desfășoară acțiunea de recuperare 
a pagubelor înregistrate în urma 
inundațiilor. Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. șt Consiliul de Mi
niștri au stabilit să se sisteze înca
sarea ajutoarelor subscrise de oa
menii muncii din salariile lor.

Desigur, refacerea completă a 
distrugerilor pricinuite de inunda
ții care, așa cum este cunoscut, 
totalizează peste 19 miliarde lei, 
impune continuarea eforturilor 
pentru îndeplinirea șl depășirea 
planului de stat pe acest an și 
pregătirea tuturor condițiilor In 
vederea realizării obiectivelor sta
bilite prin planul pe anul 1971.

Realizînd zilele acestea cel 
de-al 30 000-lea autoturism de la 
intrarea în producție, tînăra uzi
nă de la Pitești a depășit cu 
10 000 autoturisme prevederile 
actualului cincinal.

Succesele obținute se dato- 
vesc . condițiilor țebnico-materi- 
ale create prin darea în funcți
une, înainte de termen, a unor 
importante capacități de produc
ție, precum și eforturilor depuse 
de colectivul uzinei pentru asi
milarea în fabricație într-ur> 
timp cît mai scurt a acestor pro
duse de nivel tehnic ridicat.

Depășirea prevederilor planu
lui constituie o premisă pentru 
înfăptuirea obiectivelor viitoru
lui cincinal privind integrarea 
fabricației în țară a autoturisme
lor.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu.
Permiteți-mi, în numele Biroului Federației Mondiale' a Tineretului 

Democrat, să vă transmit mulțumiri călduroase din partea tuturor dele- 
gaților la cea de-a VIII-a Adunare pentru mesajul pe care ați binevoit 
să-l adresați.

El constituie pentru noi o prețioasă încurajare de a continua acțiunea 
noastră pentru unitatea antiimperiallstă a tineretului.

Sîntem cu atît mai sensibili cu cît cunoaștem rolul pe care-1 joacă 
România în lupta comună a popoarelor împotriva imperialismului, pen
tru progres și pace.

Cu mulțumirile noastre, vă rugăm să primiți, dragă tovarășe 
Ceaușescu, expresia sentimentelor boast re de profund respect.

Pentru Biroul F.M.T.D.
MICHEL JOUET

Secretar general

Ieri, la Giurgeni—Vadu-Olt : un 
convoi de 40 de autocamioane 
grele, cu o incărcătură totali de 
920 tone de piatră — sosesc din 
prima traversare a podului, mar- 
cind momentul final al probelor 

de rezistență
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Un arc de oțel și beton peste 
Dunăre, magistrală peste ape In 
lungime de 1,5 km, cu două tro
tuare și patru piste pentru auto
vehicule, încununează anii de e- 
fort și creație ai muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor, oame
nilor de știință care și-au pus 
semnătura pe această importan
tă construcție a anilor noștri — 
podul de la Giurgeni—Vadu-Oli 

Foto : S. Cristian

anchetă 
în întreprinderi 

din Cluj

angajamentelor pe

Dintre mașinile-unelte aflate in do
tarea uzinelor constructoare de ma
șini din municipiul Cluj care, cu 
nu prea mult timp în urmă, nu pro
duceau nici măcar 8 ore pe zi, o 
bună parte au ajuns să aibă in pre
zent o încărcare corespunzătoare. 
Strungul carusel și mașinile orizon
tale de alezat și frezat de la uzina 
..Metalul roșu", bunăoară, lucrează 
acum nu mai puțin de 20—22 de ore 
pe zi. Și exemplul nu este singular. 
Astfel, utilajele din secțiile de bază 
ale întreprinderii „Armătura" au lu
crat în trimestrul III cite 18 ore pe 
zi. De altfel, în ultimele luni, în 
majoritatea întreprinderilor indus
triale de pe teritoriul județului Cluj' 
a fost vizibil e- 
fortul de a utiliza 
din . ce în ce mai 
bine potențialul 
productiv al în
tregului fond de 
mașini și utilaje 
din dotare, aceas
ta fiind una din 
principalele rezer
ve puse in valoa
re pentru realiza
rea planului și a 
acest an.

Neîndoielnic, revirimentul care a-a 
produs in utilizarea fondului de timp 
disponibil al mașinilor se datorește, 
în principal, extinderii și Îmbunătă
țirii relațiilor interuzinale de colabo
rare în producție. Din indicația bi
roului comitetului județean de partid, 
inginerii șefi ai tuturor întreprinde
rilor au început să se întilnească 
periodic pentru a discuta in mod 
concret posibilitățile de echilibrare 
judicioasă a încărcării mașinilor și a 
capacităților de producție. Efectele 
pozitive ale acestei măsuri nu au In- 
tlrziat să apară : între altele, In fe
lul acesta uzina „Armătura" a ajuns 
să asigure întreaga cantitate de fon
tă maleabilă necesară întreprinderi
lor din județ, au fost utilizate, la 
maximum presa mare de forjat, ra- 
botezele și mașinile de rectificat fără 
centre ale tfzinei „Tehnofrig", ca și 
mașina de frezat roți dințate a uzi
nei „Unirea" etc. La ultima întîlnire 
consacrată acestei preocupări a ingi
nerilor șefi din unitățile județului au 
fost angajate — într-o singură oră — 
lucrări in colaborare care însumează 
7 000 de ore-mașină.

Deosebit de eficiente s-au dovedit 
a fi și alte măsuri luate In scopul 
mai bunei folosiri a mașinilor și uti
lajelor : îmbunătățirea coeficientu
lui de schimburi (care in secțiile de

bază ale uzinei „Armătura" a fost în 
trimestrul III de aproape 2,7), extin
derea lucrului la mai multe mașini, 
ridicarea calificării muncitorilor, în
deosebi a celor tineri, întărirea dis
ciplinei tehnologice și în producție, 
frinarea fluctuației muncitorilor ca
lificați de la o întreprindere la 
alta etc.

Evidențiind aspectele pozitive, tre
buie spus că, situația de ansamblu 
nu este, intru totul, mulțumitoare. 
Afirmația se întemeiază pe faptul că 
in trimestrul III utilajele din secțiile 
de bază ale uzinelor constructoare de 
mașini din județ au lucrat, in me
die, doar 16,2 ore (2,03 schimburi) pe 
zi. (Se știe că plenara C.C. al P.C.R. 

din decembrie a- 
nul trecut, a tra
sat tuturor ramu
rilor industriale 
sarcina expresă 
de a asigura, în 
acest an, o încăr
care medie a ma
șinilor de oel pu
țin 2,2—2,4 schim
buri). Față de 
primul trimestru 

_ _____________ de-al treilea nu
mărul orelor de staționări în schim
buri neprogramate a sporit cu 85 000. 
La uzina „Tehnofrig", bunăoară, nu
mărul orelor de staționare a ma
șinilor și utilajelor in schimburi ne
programate a crescut de la 79 750, 
cite au fost în primul trimestru, 
la 112 580 în trimestrul al treilea. 
Au scăzut sarcinile de plan, sau 
care să fie explicația acestei situa
ții ? „In momentul de față — ne-a 
spus inginerul șef al acestei uzi
ne, Dezideriu Jenei — schimburile de 
noapte sînt evitate sistematic. Spo
rurile care se acordă în prezent nu 
stimulează pe oameni la munca de 
noapte.

La uzina „Unirea", unde sarcinile 
de plan pe 10, luni la producția mar
fă nu au fost realizate decit in pro
porție de 94,2 la sută, potrivit opiniei 
inginerului șef Francisc Szabo, indi
cele de utilizare a fondului de timp 
disponibil al mașinilor și utilajelor 
este scăzut (15 ore pe zi, respectiv 
1,9 schimburi), deoarece „in prezent 
în uzina noastră se face tot mai mult 
resimțită lipsa de brațe de muncă". 
Numai in sectorul de prelucrări ne 
lipsesc acum circa 200 de munci
tori".

al anului, In cel

Alexandru MUREȘAN 
Adrian PRODAN

(Continuare In pag. a III-a)
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/a școala 
dragostei 
de muncă

Un sat moldovenesc, Botoșana. 
Un sat obișnuit, o școală ca mul
te altele...

Neobișnuit s-ar putea spun» 
că e lotul școlar unde, ca într-o 
joacă, dar sub conducerea unor 
excelenți da-scăli, elevii fac in
teresante experiențe botanice, 
produc recolte, concurind, la 
„scară" mică, ofranda dealurilor 
învecinate. Dar, In definitiv, a- 
semenea fapte se petrec și In 
alte locuri.

Cu sera școlari pare să fie 
oarecum altceva. Nu multe sint 
școlile ce s-au putut minări, ani 
de-a rlndul, cu asemenea „șar
je" de legume tirzil sau, respec
tiv, timpurii, cu corolele înfrun- 
tînd multicolor grafica albă a 
gerului. Cele peste 40 de specii 
de cactuși transmise cu sirg din 
generație în generație de bola- 
niști, reprezintă o colecție care 
ar onora chiar și unele grădini 
botanice.

Neobișnuitul rezidă însă și 
mai pregnant in cu totul altce
va... Sint lucruri aparent simple, 
ile căror dimensiuni se dez
văluie pe măsură ce îți dai sea
ma că in mica oază de verdeață 
din curtea școlii, ca și în sera 
copiilor de la Botoșana, dascălii 
de aici au știut să sădească nu 
numai pasiunea pentru noi cu
noștințe, ci și o puternică dra
goste față de natura, flora și 
fauna locurilor natale. Pasiune 
tradusă, deopotrivă, in planul e- 
ficienței practice, prin cercetări 
de ameliorări și aclimatizări po
micole, cerealiere ș.a.m.d. Atit 
lotul școlar cit și sera — aflată 
in acest moment intr-o fază de 
restructurare — sint în cores
pondență cu filiala Academiei 
din Iași, cu Grădina Botanică 
din Cluj, cu numeroși alți parte
neri sau furnizori.

Dintre pasionații botaniști ai 
școlii, mulți au rămas locului, 
la Botoșana, sau împrejurimi, in- 
chinindu-și priceperea și cunoș
tințele dezvoltării satului lor, a- 
griculturii sucevene. Nu puțini 
au fost și aceia care au mers 
la școli mal inalte, în industrie, 
în armată, răspindindu-se in mai 
toate colțurile țării. Tuturor a- 
cestora ucenicia pe „ogorul" pio
nieresc al cercului de botanică 
le-a sădit o pasiune durabilă. 
>,Nu o dată, ne mărturisea cu 
vădită bucurie conducătorul a- 
cestel frumoase activități, pro
fesorul Boca, sosesc pe adresa 
școlii — de la foștii elevi — scri
sori care de care mai intere
sante". Iar cînd profesorul Boca 
a ieșit la pensie, un coleg mai 
tînăr, prețuind catedra, a preluat 
totodată și această comoară — 
tradiția de a transmite copiilor, 
la flacăra pasiunii, mult mai 
mult decit manualele de științe 
naturale șl agricultură.

In sălile de clasă și In grădi
na școlii întilneștl roadele bo
gatei corespondențe purtate cu 
absolvenții : din peste 80 de 
specii de ierburi și arbuști, de 
flori și legume trimise de pre
tutindeni. un număr au ți fost 
impămintenite la Botoșana, prin 
sirguința celor care — chemați 
cu anii pe întinsurile patriei — 
nu și-au uitat niciodată satul în 
care au copilărit și au învățat, 
micul ogor de care și-au legat 
atîta ambițioasă migală.

In fond, rădăcini care nu pot 
fi curmate niciodată, rădăcini 
prin care urcă seva pasiunii de 
a crea.

Mihai NEGULESCU
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Începînd de ieri dimineața,
la Giurgeni - Vadu - Oii

MAGISTRALA RUTIERA
DE PESTE DUNĂRE

supusă probelor de rezistență
Aproape două mii de 

muncitori, ingineri, arhi- 
tecți, oameni de știință — 
autorii marelui arc rutier 
transdanubian de la Giur
geni—Vadu-Oii — au fost 
ieri prezenți la startul ul
timei etape a construcției: 
probele de rezistență. Pe 
viaducte, de-a lungul ce
lor două maluri ale Dună
rii, s-au adunat, alături 
de constructori, numeroși 
oameni aflați în trecere 
prin aceste locuri.

...Ora 9,30. Peste albia 
largi a fluviului suflă un 
viat puternic, rece. O co
mandă prin radio și 40 
de autocamioane grele, 
purtind maximum de în
cărcătură — 27 tone fie
care — pornesc in prima 
traversare. Potrivit pro
gramului stabilit, sint su
puse mai intii solicitărilor 
deschiderile 1 și 2, In lun
gime de 120 și, respectiv, 
160 metri. Specialiștii ur
măresc cu aparate elec
tronice de măsură șl con-

trol fiecare vibrație In 
trupul masiv de oțel al 
tablierului. Toate infor
mațiile se concentrează la 
postul de comandă a pro
belor, aflat la o înălțime 
de aproape 20 metri. Au
tocamioanele înaintează 
continuu pe acest nou bu
levard ce se profilează 
suplu peste apă. Totul 
decurge normal. Rezulta
tele sint excelente.

Pentru a afla amănunte 
despre momentul final al 
acestei remarcabile reali
zări a creației tehnice ro
mânești, ne-am adresat — 
la fața locului — tovară
șului prof. ing. Marius 
Popescu, de la Institutul 
de construcții București, 
reprezentant al Institutu
lui de studii și cercetări 
al Ministerului Transpor
turilor, care ne-a decla
rat : „Operațiunile în
cepute astăzi — și care 
vor dura circa 1X0 ore — 
confirmă intru totul ipo
tezele de calcul. Fiecare

metru lîniar de pod su
portă, prin încercării» 
efectuate, o greutate me
die de 5,5 tone, deci cu 
mult mai mare decit sar
cina la care va fi supus 
in timpul circulației cu
rente. Rezultatele obținu
te încununează reușita 
anterioară a miilor de 
probe și încercări la fie
care lucrare și subansam- 
blu in parte. Ele au, tot
odată, o mare valoare ști
ințifică și practică pentru 
viitoarele construcții hi
drotehnice, ridică pe o 
nouă treaptă experiența 
constructorilor noștri de 
poduri".

La ora cind transmitem 
aceste rinduri, probele de 
rezistență la marele pod 
peste Dunăre continuă. 
Ele preced, in mod nece
sar, apropiata premieri 
rutieră transdanubiană de 
la Giurgeni—Vadu-Oii.
Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii*
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— Deoarece se mai Inlil- 
nese incă destule cazuri ce 
vădesc ignorarea sau suba- 
aprecierea de către unii ce
tățeni a normelor care că
lăuzesc stabilirea identității 
și evidența populației, v-am 
ruga pentru inceput să re
liefați importanța acestei 
probleme in contextul nos
tru social.

— Uneori se întîmplă să 
consideri anumite lucruri a- 
tît de firești, de limpezi, in
cit te simți înclinat să so- 
coți — și nu o dată, ca în 
problema la care vă refe
riți — că nici nu mai ne
cesită vreo explicație. Ei 
bine, faptele se Însărcinea
ză să dezmintă o asemenea 
viziune.

E o realitate evidentă că 
stabilirea identității — cu 
corolarul ei legal, buletinul 
ce o constată — reprezintă 
o autentică necesitate so
cială, izvorîtă din angrena
jul tot mai complex al vie
ții marilor colectivități u- 
mane din lumea contempo
rană. Pe plan social, iden
titatea individului înmănun
chează totalitatea acelor ca
racteristici de stare civilă 
care îl disting de ceilalți, îl 
fac să întruchipeze o enti
tate umană, responsabilă de 
faptele și acțiunile sale l'ață 
de colectivitatea din care 
face parte. Pe de o parte, 
tu, ca individ, ești intere
sat să-ți dovedești identita
tea pentru a-ți apăra inte
resele materiale și morale, 
iar, pe de altă parte, sta
tul, societatea au interesul 
de a asigura o strictă de
terminare a identității pen
tru a preîntîmpina eludarea 
sau diluarea responsabilită
ților de orice gen sau. și 
mai rău, transferul lor fără 
temei de la un individ la 
altul.

— Ce rol îndeplinește, in 
acest context, actul prin 
care se identifică... identi
tatea 7

— Este, la urma urmelor, 
un atestat de maturitate și 
responsabilitate civică. La 
14 ani, cînd se presupune 
că omul a devenit de-acum, 
fie și parțial, conștient de 
locul și rolul său în colec
tivitate, cînd răspunde în 
apreciabilă măsură de fap
tele săvîrșite, i se luminea
ză buletinul de identitate, 
act cu care se face dovada 
nu numai a identității, a 
domiciliului și a cetățeniei, 
ci șl a unei Integrări ci
vice.

Mărită să mai subliniem 
un fapt, prea puțin cunos
cut de cetățeni și — poate, 
de aceea — oarecum sub
apreciat : înregistrările din 
buletin referitoare la schim
bările definitive ori tempo
rare de domiciliu îngăduie 
direcției noastre de eviden
ța populației să furnizeze 
Direcției Centrale de Statis
tică date exacte privind 
mișcarea populației, iar a- 
ceasta, la rindul ei, îndru- 
mînd aceste date spre fo
rurile In drept, în vederea 
unei mai bune planificări 
și dirijări a aprovizionării, 
organizării transporturilor 
In comun, precum și pen
tru rezolvarea a numeroa
se alte probleme de ordin 
economic sau social.

— Prin ce reglementări 
In vigoare sint definite în
datoririle cetățenilor in -ce 
privește stabilirea identită
ții și evidenta populației 7

— Decretul nr. 334/1957 și 
H.C.M. nr. 840/1964 prevăd 
cu claritate Obligațiile ce 
revin cetățenilor de a po-

seda buletine de Identitate 
și de a cere organelor mi
liției înregistrarea schimbă
rii domiciliului ori a locui
rii temporare la o altă a- 
dresă. în primul rînd și 
înainte de orice, aceste 
prevederi țin seama tocmai 
de interesele cetățenilor, in
terese care se manifestă în 
aspecte multiple și felurite 
ale vieții cotidiene. Se știe 
foarte bine că buletinul de 
identitate este folosit de ti
tular în cele mai diverse 
împrejurări : angajarea în 
muncă, obținerea locuinței, 
cumpărarea de obiecte în 
rate, înscrierea la licee și 
universități, obținerea pa-

a locuirii temporare și la 
înscrierea in cartea de imo
bil. De exemplu, în con
troalele întreprinse de or
ganele miliției în primele 6 
luni ale acestui an, numai 
în municipiul București au 
fost găsite peste 7 500 de 
persoane care locuiau de 
mult timp, la diferite a- 
drese, fără viză de flotant.

O parte dintre persoane
le care contravin normelor 
privind regimul de eviden
ță a populației au fost gă
site pe șantierele de con
strucții. Bunăoară, la dor
mitoarele în comun ale șan
tierului avicol Titu au fost 
depistate 58 de persoane

ușurință. Ce ne puteți spu
ne in această privință ?

— Intr-adevăr, rămii a- 
desea uimit văzînd cu cită 
superficialitate își uită sau 
își abandonează feluriți ce
tățeni actele de identitate 
prin cele mai neașteptate 
locuri. Ce s-ar putea spune, 
de pildă, despre cetățeanul 
Verenca Silviu, din Bucu
rești, care și-a abandonat 
buletinul la... Cabana Pa
dina, din munții Bucegi 7 
Sau despre Toma Dumitru, 
din București, str. Ura
nus 6, care și-a „uitat” bu
letinul la... Centrul de he
matologie București 7

In unele cazuri, cetă-

ACTl/Z.
IDENTITĂȚII

CIVICE
Interviu cu general-maior, Haralambie VLĂSCEANU,

adjunct al șefului Inspectoratului General al Miliției

șaportului pentru plecarea 
în străinătate etc.

Totodată, reglementările 
legale conțin norme obliga
torii pentru organizațiile 
socialiste care impun ca, 
bunăoară, la angajarea in 
muncă, conducerile acesto
ra să pretindă solicitanților 
să facă dovada că au fost 
Iuați in evidența organului 
local de miliție, prin efec
tuarea mutației sau a vizei 
de flotant.

Covîrșitoarea majoritate a 
cetățenilor respectă norme
le privind regimul de evi
dență a populației, în sen
sul că, la împlinirea vîrstei 
de 14 ani, se prezintă la 
organele de miliție pentru 
a primi buletine de iden
titate, solicită noi buletine 
cînd a expirat termenul de 
valabilitate al celor vechi, 
cînd și-au schimbat nume
le, cînd buletinul a fost de
teriorat, pierdut ori furat, 
iar atunci cînd este ca
zul cer aplicarea în bu
letin a vizei de schimbare 
a domiciliului 
re temporară.

Ni se pare 
bil faptul că
cazuri cînd unii cetățeni, cu 
sau fără voie, nesocotesc a- 
ceste obligații, ceea ce a- 
trage după sine atît sanc
ționarea cu amenzi contra
venționale a celor găsiți In 
neregulă, cit și unele greu
tăți în buna desfășurare a 
activității unor organe de 
stat, organizații socialiste și 
obștești.

— Ați putea să ne arătațl 
care sint 
vente de 
mele și 
mintite ?

— Cele 
călcări ale regimului de e- 
vidență a populației sînt 
cele referitoare la anunța
rea schimbării domiciliului.

cest nume. Unele elemente 
infractoare s-au specializai 
in furtul buletinelor dc 
identitate de la posesorii 
neglijenți și, sub Identitate 
falsă, săvirșesc Infracțiuni 
grave.

Se mai Întîmplă și cazuri 
cel puțin „ciudate”. La ma
gazinul „Olimpia Sport", 
din str. Lipscani 21, s-au 
găsit 35 buletine de iden
titate ce păreau abandona
te de posesorii lor cu oca
zia probelor făcute la 
haine. Printre aceste bule
tine se află și cel al numi
tei Popescu Julieta, din 
București, Aleea I.O.R. 11. 
care a reclamat la miliție 
pierderea buletinului, obți- 
nind altul nou, și care a 
declarat ulterior că n-a 
fost niciodată în magazinul 
amintit și că n-a abando
nat buletinul aici. Culmea 
este că în aceeași situa
ție mai sînt și alți 25 
de cetățeni care nu recu
nosc că au fost vreodată în 
acest magazin. La toate a- 
cestea se mai adaugă o 
.coincidență” : responsabila 

care a fost 
cu o mare

că termenele acestor lucrări au 
fost... replanificate (termenul ini
țial a fost 30 iunie).

Imaginea pe care ți-o lasă șantie
rul hotelului „Teleferic” — cu sche
le neridicate, cu pereți neînchiși, cu 
lucrări de finisare și montaj neîn
cepute, în special la grupul alimen
tar și bar — e departe de a fi a 
unui obiectiv care ar urma ca peste 
citeva zile să fie predat „la cheie”.

E adevărat, hotelul poate fi ter
minat pînă la deschiderea sezonu
lui. dar, pentru aceasta. Trustul 5 
construcții Brașov trebuie să la 
măsuri de a concentra aici întreaga 
forță de muncă necesară. Consi
derăm însă că ar fi bine — spre a

Sezonul turistic de iarnă e gata 
să lanseze invitații amatorilor de 
excursii și sporturi „albe”, pentru 
a-i primi ca oaspeți. Nu ne îndoim 
că toți aceștia — ca șl cel care și-au 
planificat concediul la munte — 
vor să știe cum e pregătit noul 
sezon, ce noutăți oferă el 7 In cău
tarea răspunsurilor, am vizitat re
cent principalii organizatori ai 
turismului de sezon : Trustul T.A.P. 
,,Carpați“-Brașov, I.H.R. Sinaia, 
I.B.C. Predeal și I.S.B.C. Sinaia, a- 
gențiile și filialele O.N.T. din a- 
ceste localități.

Există în fiecare stațiune, eșa
lonat pe categorii de lucrări și ter
mene, un program de reparații 
curente și capitale care trebuie 
executat punct cu punct pînă la 
15 decembrie — data deschiderii 
oficiale a sezonului turistic de 
iarnă. Am constatat, cercetînd a- 
ceste programe, că principalele lu
crări gospodărești, menite să creeze 
turistului o ambianță plăcută (zu
grăvirea vilelor și hotelurilor, re
pararea mobilierului, curățenia ge
nerală etc.) sint în cea mai mare 
parte terminate. Am vrea să re
ținem atenția, la acest capitol, și a- 
supra unor noutăți de ultimă oră. 
i.H.R. Sinaia a reamenajat In în
tregime interiorul hotelului „Alpin” 
(Cota 1400), care oferă acum 
turiștilor — datorită unei mai bune 
dotări și dimensionări a spațiului 
— un grad de confort mult sporit, 
întreprinderea de stațiuni balneo-, 
climaterice Sinaia, la rîndul ei, pe 
baza unui plan de modernizare a 
stațiunii a reamenajat pentru actua
lul sezon mai multe vile vechi care 
întrunesc acum toate condițiile pen
tru a primi oaspeți oricît de exi
gent!. In sfirșit, la acest capitol, 
sîntem în măsură să mai anunțăm 
turiștilor o surpriză : mult aștepta
tele lucrări de asfaltare a drumului 
spre Cota 1400 au fost In întregime 
terminate — traseul e accesibil ori
cărui tip de mașină. Sus, se află 
în curs de amenajare și un loc de 
parcare pentru 150 de vehicule.

Acestea ar fi, prezentate sumar, 
principalele lucrări gospodărești re
zolvate pe agenda de pregătire a 
noului sezon. Sînf însă de executat 
numeroase lucrări de investiții. Ast
fel, urmează să fie date curînd în 
folosință un hotel cu 320 de locuri 
n Poiana Brașov, o cabană cu 35 

de locuri la Sinaia, un popas 
istic (lingă hotelul Alpin) și 3 

lefeiice de mare capacitate.
Interesîndu-ne în ce stadiu 

găsește realizarea acestor obiecti
ve, dacă sint pregătite pentru a-și 
primi oaspeții, am avut surpriza 
să constatăm că, pentru unele din
tre ele, între constructori și bene
ficiari se mai poartă discuții. De 
ce 7 în cazul hotelului Teleferic din 
Poiana Brașov constructorul susține 
că i s-a fixat un termen nerealist, 
iar în cazul celor trei teleferice se 
invocă lipsă de experiență în con
strucții de acest fel. Ceea ce con
structorul pare dispus să uite este

• Poiana Brașov poate 
spune „Bine ați venit!"
• în premieră pentru dv : 
trei teleferice • Un „abo
nat" la critică : informarea

turistică I a- 
de

laurgenta ritmul lucrărilor — să-și 
organizeze neîntîrziat activitatea în 
două sau chiar trei schimburi.

Actualul sezon va completa un 
„gol” existent mal de mult, în baza 
materială a turismului nostru mon
tan. E vorba de dotarea stațiunilor 
cu mijloacele de ascensiune meca
nice. Ne face plăcere să anun
țăm că la Sinaia, între Cota 
1400 și 1500, a fost dat în funcțiune, 
chiar zilele trecute, un teleschl cu 
o capacitate orară de 70 persoane, 
în Poiana Brașov — în dreptul ho
telului „Sport” — e în construcție 
o instalație asemănătoare, care va 
avea o capacitate de 5 ori mai 
mare. Dar punctul de atracție il 
vor constitui, fără îndoială, cele 
trei teleferice cu cabine de mare 
capacitate — o „premieră” în tu
rismul nostru montan. Intre Poiana 
Brașov și vîrful muntelui Tîmpa, de 
pildă, plimbarea cu telecabina e o 
realitate. Telefericul — cu o capa
citate de 300 persoane pe oră — a 
fost dat în exploatare încă de la 
începutul lunii septembrie.

Cele două teleferice aflate în 
construcție (Poiana Brașov-Krant- 
zer și Sinaia-Cota 1 400-Virful Fur
nica) asigură turiștilor atît posibi
lități de agrement cît și de stabi
lire a unor legături cît mai rapide 
cu pîrtiile de schi și cu cabanele 
de pe creastă. Cabinele celor două 
teleferice sînt de mare capacitate, 
se deplasează cu o viteză de 7,5 m. 
pe secundă și oferă condiții de 
transport dintre cele mai conforta
bile. Dacă pentru traseul Sinaia- 
Cota 1 400 există certitudini de da
re în folosință, chiar din prima zi 
a deschiderii sezonului, pentru tra
seele Poiana Brașov-Krantzer șl 

‘Cota 1 400-Vîrful Furnica, construc-

torul înalță din umeri : „nu știm 
dacă telefericele vor fi gata pînă la 
15 decembrie”... (n.a. : acest răspuns 
e pus în legătură cu apariția unor 
greutăți pe șantier). Dar, atunci, 
cine poate să știe 7

In altă ordine de idei, organizato
rii turistici știu foarte bine că pen
tru pregătirea „sezonului alb” se 
cer rezolvate nu numai probleme 
mari, ci și o serie de așa-zise mă
runțișuri. Spre exemplu : e necesar 
sau nu ca turistul să fie cît mal o- 
perativ informat asupra posibilită
ților de agrement existente în sta
țiuni, asupra disponibilităților de 
cazare în hoteluri sau vile, asupra 
traseelor accesibile șl mai puțin 
accesibile — fiindcă se află la mun
te 1 — asupra cabanelor în care se 
poate înnopta 7 Nu poate exista 
decît un singur răspuns : da 1 Este 
însă locul să spunem că informa
rea turistică — Ințelegînd prin ea 
serviciile de mare utilitate — con
tinuă să fie o cenușăreasă în turis
mul nostru. Cu excepția stațiunii 
Sinaia, unde biroul de primire se 
află în gară, și deci oaspeții au po
sibilitatea să se informeze rapid 
supra cazării și a altor chestiuni 
interes real, în toate celelalte 
Bușteni, Predeal, Poiana Brașov 
respectivele birouri se găsesc
mare depărtare de gară șl, pentru 
a apela la serviciile lor, turistul 
trebuie să recurgă la informarea 
prin... viu grai. Ar fi foarte normal 
ca oaspeții să fie întîmplnați atît de 
personalul stațiunilor, cît și de pa
nouri bine marcate — amplasate în 
locuri vizibile — care să le explice 
traseele din stațiune, să le furnize
ze adrese ale birourilor de primire, 
ale altor servicii de mare utilitate.

Organizatorii turistici au scăpat 
din vedere și alte servicii de infor
mare — unele de-a dreptul indis
pensabile. Nici în Sinaia, nici în 
Predeal, nici în' Bușteni nu există 
panouri sau alte mijloace care să-l 
avertizeze pe turist asupra trasee
lor spre cabane — spre care se 
poate merge cu automobilul și pî
nă unde — asupra locurilor de 
parcare, asupra cabanelor aflate în 
stare de funcționare, ca să nu mai 
vorbim de insuficiența marcajelor 
pe cărările de munte. Nu ne sur
prinde acum atît inexistența aces
tor mijloace de informare (pînă la 
deschiderea sezonului mai e timp), 
cît faptul — și acesta este lucrul 
cel mai grav — că ele nici nu stau 
în atenția unităților O.N.T, și 
I.S.B.C.

Ce concluzii se desprind din cele 
spuse pînă acum 7 Anul acesta se 
anunță un bogat sezon turistic de 
iarnă, și tocmai de aceea conside
răm că sint necesare măsuri temei
nice pentru pregătirea lui, începînd 
cu baza materială și continuînd cu 
toate acele aspecte, mai mari sau 
mai mici, care conferă 
atributele unei activități 
nizate.

•r - magazinului, 
x găsită recent

lipsă in gestiune, a adus 
drept... argument al nevi
novăției ei tocmai aceste 
numeroase buletine aban
donate, pretinzind că ele 
ar reprezenta o probă a 
faptului că magazinul a 
fost... jefuit de clienți. Deo
camdată, cazul se află în 
cercetarea organelor de re
sort, dar el demonstrează 
că nerespectarea normelor 
privind stabilirea identită
ții și evidența populației 
reprezintă o poartă deschi
să spre abateri și mai gra
ve de la legile statului.

— Mulțumindu-vă pentrv 
amabilitatea cu care ați bi
nevoit să răspundeți intre 
bărilor noastre, ținem 
subliniem, in concluzie, ca 
buletinul de identitate 
constituie „incă un act 
buzunar", ci un act esenția; 
a cărui bună păstrare și le
gală folosire reprezintă un 
examen elementar al înda
toririlor cetățenești.

Interviu consemnat 
de Victor BÎRLADEANU

tu- 
te-țenii care se află în ase

menea situații preferă, de
cît să depună eforturi pen
tru găsirea buletinului ui
tat ori pierdut, să plăteas
că amenda minimă de 50 
de lei și să obțină altul 
nou. Ba, chiar unii dintre 
ei, pentru a-și facilita ca
lea spre obținerea unui 
nou buletin, recurg la tot 
felul de mistificări, incom
patibile cu cele mai ele
mentare noțiuni de dem
nitate civică. Așa a pro
cedat cetățeanul A. S. 
din Oradea, care a recla
mat pierderea buletinului 
său de identitate, împreună 
cu portmoneul în care se 
afla și o sumă de bani. 
Ulterior, organele de mili
ție au stabilit că buletinul 
a fost distrus de concubina 
sa. Unii cetățeni dovedesc 
neglijență în păstrarea bu
letinului de identitate, in 
sensul că il poartă în locuri 
de unde poate fi sustras 
ușor, îl lasă în gaj, îl în
credințează altor persoane 
etc. In primul semestru al 
anului 1970, peste 5 000 de 
bucureșteni au reclamat 
organelor miliției pierde
rea buletinelor de identita
te, iar unui număr de pes
te 400 de persoane buleti
nele le-au fost furate.

In urma cercetărilor în
treprinse de organele mili
ției, mulți infractori care, 
împreună cu alte valori, au 
furat și buletine de identi
tate, au fost prinși și de
feriți justiției. De exemplu, 
infractorul Raicu Ion, din 
Tr. Severin, a furat de la 
cîțiva cetățeni buletinele 
de identitate. Printre aceș
tia se afla șl Hruby Petru, 
din Tr. Severin, cu buleti
nul căruia s-a angajat în 
muncă, comițînd și un ac
cident de circulație sub a-

venite din alte localități din 
țară și care nu aveau vize 
de flotant. In acest caz, le
gea a fost incălcată și de 
conducerea șantierului, care 
ie-a angajat fără a le pre
tinde dovada că au fost lua
te in evidență la organul 
local de miliție (art. 17 din 
H.C.M. nr. 840/1964).

De multe ori, însă, sus
tragerea de la obligațiile 
privind stabilirea identi
tății și evidența schimbă
rilor de domiciliu ascund 
unele intenții incorecte sau 
acte păgubitoare pen
tru avutul personal sau 
obștesc ori pentru liniștea 
și ordinea publică. Locuind 
in condiții ilegale, unii ce
tățeni, bunăoară, se sus
trag de la obligațiile care 
le revin ca locatari, cum ar 
fi plata cheltuielilor de în
treținere, a contribuțiilor 
comune și altele, ceea ce 
determină suportarea aces
tor cheltuieli suplimentare 
de către locatarii corecți.

Aceasta ar fi, la urma 
urmelor, culpa cea mai 
ușoară și mai lesne dâpis- 
tabilă. Din păcate, însă, e- 
xistă situații mult mai gra
ve, care decurg din lipsa 
de responsabilitate cu care 
unele conduceri de între
prinderi angajează oameni 
„fără identitate”. Anul a- 
cesta, de pildă, un șir de 
întreprinderi și organizații 
socialiste au solicitat Di
recției evidenței populației 
din Inspectoratul General 
al Miliției identificarea do
miciliului sau reședinței 
unui număr de 14 300 de 
persoane, care au adus pa
gube de peste 8 000 000 
lei.

— t)in cite sintem infor
mați, mai există incă și nu
meroși „uituci", oameni care 
își pierd... identitatea cu

se

să
nu
in

turismului 
bine orga-

Constantin PRIESCU

mai frecvente în

cazurile mai frec- 
abateri de la nor- 
reglementările a-

însă regreta- 
mai întilnim

sau de locui-

Țigla țigla 
de e țiglă...

Cititorul nostru Gheor- 
ghe N. Teacă din satul 
Buciumi — Bacău, cică a 
cumpărat de la coopera
tiva de consum 550 bucăți

AM PRIMIT SCRISOAREA DV !

comutatului
5

La data de 12 septembrie a.c„ 
ziarul nostru a publicat o anchetă 
pe probleme social-sanitare din în
treprinderile prahovene sub titlul 
„Cornuiețul cu lapte este inamicul 
disciplinei în producție ?“. Reamin
tim cititorilor că în articol era 
vorba despre felul cum conducerile 
administrative — pe baza unor o- 
bligații înscrise în contractul colec
tiv — se preocupă ca muncitorii să 
aibă condițiile social-sanitare nece
sare.

Recent am trecut din nou prin 
unitățile care au făcut obiec
tul investigațiilor noastre. La Fa
brica de postav din Azuga, comite
tul de direcție a analizat situația 
anexelor sociale ale întreprinderii 
și a stabilit 
dreptare a 
ultimei luni

măsuri practice de în- 
lucrurilor. In decursul 
s-au reparat vestiarele

Curentul electric 
și măseaua 

de minte

Intr-o scrisoare : 
Satul nostru aparține de 

comuna Pielești și pri
marul ne-a povățuit să 
contribuim cu diferite 
sume de bani ca să se 
construiască în satul nos
tru un cămin cultural, o 
școală, să se aducă niște 
pietre pentru 
drumurilor, 
buit toate 
copiii noștri învață 
în școala în 
vățat tata lui tata, 
și eu. Sobele din școală 
scot fum, ferestrele n-au 
geamuri, în cancelarie 
nu e sobă ; secția de în- 
vățămînt ne-a trimis 
niște bănci, dar s-au 
tăcit la comună ; am 
vut improvizat un 
cămin cultural, dar 
ăsta e pe desființate, ne-a 
luat primarul aparatul 
de proiecție pe care-1 a- 
veam. și l-au dus la 
mună... Tinerii sînt 
voiți să meargă pe 
10 km Ca să vadă 
film, de 4 ani nu s-a adus 
nici măcar o roabă de 
piatră pentru i 
drumurilor... Te 
pe dumneata ce 
cu contribuția 
voluntară 7“

Știu eu, măi 
parule, ce să-ți 
la scrisoarea asta a du- 
mitale 7 Dacă ai vreo 
bănuială cum că eu... Te 
rog, reclamă-mă tovară
șului primar. Chiar și la 
județ, dacă ei n-au aflat. 
Eu am să găsesc destule 
argumente ca să Ies din 
culpă.

un 
se

de la secțiile filatură, apretură, țe- 
sătorie, 6-au vopsit în ulei băile și 
sălile-spălător, s-au înlocuit chiu
vetele sparte, s-au reparat instala
țiile sanitare, cele de apă și de în
călzire. Președinta comitetului sin
dicatului, tovarășa Niculina Manole, 
ne spune : „Vom continua acțiunile 
inoepute, în sensul ca tot ce reali
zăm acum să fie menținut, să se 
introducă disciplina, curățenia pes
te tot”.

Din păcate, nu pretutindeni s-a ac
ționat cu operativitate. Se pare că 
aici avem de-a face cu oameni 
meșteri în vorbe șl rapoarte, dar 
mai puțin în fapte. Lă Fabrica de 
hîrtie Bușteni am găsit aproape 
aceeași situație ca în trecut. To
varășul Constantin Stanislav,' loc
țiitorul președintelui comitetului 
sindical, ne-a informat : „La sec
ția a doua au fost reparate ane
xele sociale, vestiarele au fost a- 
menajate, iar Instalațiile sanitare 
puse în funcțiune. Am și raportat 
organelor tutelare superioare acest 
lucru". Mergem la fața locului. Și 
oe să vezi 7 Aproape nimic din 
cele declarate nu s-a realizat.

După opinia noastră este nevoie 
ca din partea consiliului județean 
al sindicatelor să se exercite 
control mai eficaoe, pentru a
vedea dacă cele afirmate în ra
poarte de către directorii, șefii de 
servicii administrative, de preșe
dinții de sindicate corespund rea
lității. Spunem acest lucru pentru 
că și la uzina „1 Mai” se vorbește 
mult, se raportează mult, dar în 
fapt nu se faoe nimic. Arătam, 
printre altele, că la această mare 
unitate ploieșteană chioșcurile cu 
produse de panificație și dulciuri 
au fost desființate pe motiv că ar 
pricinui indisciplină în producție. 
Jumătatea de oră pentru gustarea 
de prinz a fost și ea anulată în 
mod arbitrar. Masa oferită de can
tină nu asigură un minim de ca
lorii, iar unele din anexele sociale 
se găsesc într-o stare deplorabilă.

Ce credeți că au Întreprins co
mitetul sindical și comitetul de di
recție în cele două luni de la sem
nalarea acestor nereguli 7 S-a or
ganizat o discuție, apoi încă una... 
Dar problemele n-au fost rezolvate. 
Am fost informați că, personal, to
varășul președinte al consiliului ju
dețean al sindicatelor va merge la. 
uzină să limpezească lucrurile. De 
ce însă așa tîrziu 7 Pînă una alta, 
la uzinele „1 Mai” se perpetuează 
neajunsurile : muncitorii continuă 
să ia gustarea de la ora 12 pe 
furiș, prin boschetele grădinii sau 
ascunși pe sub mașini și n-au unde 
să se aprovizioneze cu unele pro
duse de panificație, cu țigări etc.

Spuneam la sfîrșitul articolului 
nostru, publicat în septembrie, că 
lucrurile de care vorbim sînt cu
noscute de către organele județene 
sindicale, de către comitetele oră
șenești de partid. A rămas doar să 
se acționeze practic.

cartierul Pajura și Jiul. Ca 
să ajungă dintr-un punct 
în altul, ca să nu ocolească 
jumătate de București, e 
o problemă. O problemă 
de șah pe care nici Flo
rin Gheorghiu ori Cio- 
cîltea n-a - rezolva-o ca 
lumea. Cum „muți”... pi
ciorul de pe o piatră pe 
alta 7 In săritura calului, 
a pionului ori a nebunu
lui 7 Și bieții „pajuriști” 
și „jiiști" fac „mutările” 
astea la „noroc” de a- 
proape

pa nici de fum, nici de 
cîntecele de pahar. Ce să 
mai facem 7“

Simplu : dacă tot nu 
puteți dormi cereți ca 
locatarii să fie, din ofi
ciu, cooptați la chefuri. 
Iar acolo consumați nu
mai bufet rece, să nu iasă 
fum pe coș. E bine 7 •

în tratament la acest ca
binet, zice în încheierea 
scrisorii : „Acum sînt și 
fără dinți și fără bani 
(pentru că am plătit an
ticipat). Ba unora dintre 
clienți Ie-a scos toată 
dantura. Să-i dăm în ju
decată 7 Cum vorbim la 
proces fără dantură 7 Vă 
rugăm insistent să inter- 
veniți dumneavoastră să 
se dea cabinetului cu
rent...”

Drept răspuns, punem 
la curent cu situația de 
față direcția sanitară a 
județului Bistrița-Nă- 
săud.

de Nicuță TĂNASE

la

se
cei 

Ilva 
din

stomatologul 
stele, iar 

i dentare din 
i comunele

jur bat 
alt cabinet cu 
lumina la zi.

Augustin Ursa, care e

Toporași din 
„curge” prin 

sectoare. O parte

țiglă pentru a-ți acoperi 
o anexă a casei. Din to
talul de 550, cu toată 
strădania și mai ales bu
năvoința, abia a putut 
folosi jumătate. Restul 7 
Nu putea să arunce cu 
ele nici după ciori. Erau 
ondulate, colțurile le a- 
veau făcute cîș... Niște 
vecini de-ai lui cică au 
pățit și mai rău. Au cum
părat mult mai multe și 
acum se uită la ele ca la 
niște cioburi de străchini 
de Oboga. De plătit, însă, 
le-au plătit pe toate ca 
bune. Drept pentru care 
ne întreabă :

— Fabrica de țiglă din 
Roman nu are C.T.C. 7 
Cum dau pe piață rebu
turi 7 De ce nu-și înve
lesc dumnealor casele cu 
astfel de țiglă 7

Să le cadă-n cap 7 
Dacă așa zdraveni, nu 
fae controlul calității ca 
lumea, darmite oblojiți 7

Spitalul unificat Nă- 
săud are un cabinet sto
matologic în comuna 
Ilva Mare. A detașat și 
un medic de specialitate 
și o asistentă, dar a „ui
tat" să plătească lumina 
și chiria (cabinetul func
ționează într-o casă par
ticulară). Așa stînd lu
crurile, taxatorul de Ia 
întreprinderea de electri
citate i-a somat, o dată, 
de două ori și, văzînd că 
vorbește cu pereții din
spre miazănoapte, a în
trerupt curentul acum 
o lună. Nefiind curent, 
asistenta coase la gher
ghef, ; ' 
uită la 
ou carii 
Mare și

Din zece lucrează 
doar vreo trei: 

Luca și Matei

sectorul 5 7 Pe 
se poate trece, 
jos, nici in că-

tea din 
aici nu
Nici pe _ , 
ruță. Trotuarele au fost 
desfăcute cu multă vreme 
înainte, iar mijlocul stră
zii „arat” pentru asfal-

repararea 
Am contri- 
familiile

kilometri ptnă
chiria

Strada
Capitală 
două 
face parte din sectorul 5 
iar altă parte face parte 
din sectorul 6. Sectorul 
6 s-a apucat să asfal
teze partea care-i apar
ține. După un șir de să
pături șt răssăpături, 
după ce-au plantat bor
durile și după ce le-an 
răsplantat, pentru că le 
plantaseră prea în sus, în 
sfîrșit, au terminat as
faltarea, dar trotuarele 
au devenit impractica
bile pentru că au uitat 
pe ele pămînt, pietre, 
moloz...

Ce se întîmplă cu par

tare. Scrisoarea semnată 
de mai mulți locuitori de 
pe această stradă ne in
formează că a fost adusă 
pentru „urgentarea” lu
crării o echipă de vreo 
zece „lucrători”, din care 
lucrează doar vreo trei, de 
fapt Luca și Matei. îngri
jorați de vremea rea ce 
va veni, autorii scrisorii 
amintite se întreabă: cum 
vom ajunge acasă pe o 
astfel de stradă desfun
dată 7

(proprietate personală) 
cu 48 de apartamente. 
Din acest bloc ne-a sosit 
o scrisoare semnată de 
vreo 28 de locatari. Spi
cuim din cuprinsul scri
sorii : „Lingă noi are și 
trustul de construcții ju
dețean o cantină. Can
tina are o bucătărie și 
bucătăria are un coș. Pe 
coș iese fumul de la soba 
din bucătărie. Fumul în 
loc să se ducă opt cu a 
brînzei nouă, poposește 
în locuințele noastre din 
cauză că nu s-a montat 
reglementar coșul, adică 
Ia înălțimea blocului. în 
afară 
pe 
două, 
bule 
zori 
Trustul BUMB
tina pentru nunți, cume
trii. botezuri. Mai odih-

Trebuie biciuiți 
caii de la șah

care au

Și 
tot 
în- 

tata

Cereți cooptarea 
la chef

Pe str. Gării din Giur
giu s-a construit un bloc

de asta, o noapte 
săptămînă, uneori 
vrem-nu vrem, tre
să ascultăm pînă In 
cîntece de pahar, 

închiriază can.

ră- 
a- 

mic
Și

La nord, de microralo- 
nul 
de 
dat
27. ___ _____
vreo 80 de familii.

— Cum adică izolate 7
— Păi încearcă dum

neata să vii la bloc, ori 
să ajungi de la bloc la 
cel mai apropiat trotuar 
fără cizme zdravene de 
cauciuc. Edilii Ploieștiu- 
lui nostru s-au gîndit la 
toate. Au dat și denumi
re 
se află 
zice 
uitat

Nord-Ploiești, încă 
acu’ cîțiva ani s-a 
în folosință blocul 
Aici trăiesc izolate

nește-te dacă poți. Ne-am 
adresat tuturor forurilor 
din Giurgiu, dar măsuri 
nu se iau. Nu putem scă-

„cimpului” pe care 
acest bloc. Ii 

strada Cătinei. Au 
insă de trotuare. 

’67 ceva trotuar a 
dar a dispărut și 

Ducem și aducem 
copiii de la școală In 
circă...

O veste cam la .fel 
primim și de la un grup 
de salariați ai Combinatu
lui poligrafic Casa Scîn- 
teii. Dumnealor, semnata
rii, lucrează la Casa 
Scînteii, dar locuiesc in

cind s-au făcut primele 
blocuri. Ei ne întreabă: să 
mai așteptăm încă zece 
ani 7

Ce e mult 7 Zece ani 
ca mîinc trec ! Pînă a- 
tunci poate se mai per
fecționează și șahul.

Eu 
nici

n-am 
o vinâ

Dumitru 
din satul

I. Stupa ru 
Cîmpeni-Dolj

co- 
ne- 
jos 
un

repararea 
> întreb 
s-a făcut 

noastră

nea Stu- 
răspund

C. CAPRARU
corespondentul „Scînteii
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pagina economica
Județele Arad și Vrancea au îndeplinit planul

cincinal la producția globală industrială
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comitetul județean Arad al P.C.R., raportează condu
cerii partidului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că colectivele de oameni ai muncii 
români, maghiari, germani din întreprinderile județului 
nostru au îndeplinit prevederile planului cincinal 1966— 
1970 la producția globală industrială, cu o lună și jumă
tate înainte de termen.

Rezultatele muncii pline de abnegație și dăruire a mun
citorilor. inginerilor și tehnicienilor, în frunte cu .comu
niștii, ne umplu inima de satisfacție și mîndrie patriotică 
conștienți fiind că ele contribuie alături de aportul între
gului popor la edificarea socialismului în patria noastră.

Peisajul industrial al județului Arad a cunoscut in acest 
cincinal profunde transformări înnoitoare, concretizate 
în noi obiective economice, în noi produse de mare com
plexitate a căror faimă a trecut dincolo de granițele mi
nunatei noastre patrii. în ultimii cinci ani, producția 
globală industrială a sporit cu 45 la sută, din care peste 
2/3 pe seama creșterii productivității muncii, producția de 
vagoane marfă a crescut cu 16 la sută, de strunguri de 
2,3 cri, cea de mobilă cu 39 la sută, de țesături cu 17 la 
sută.

în activitatea desfășurată pentru obținerea acestor re
zultate, am simțit in permanență sprijinul acordat de con
ducerea partidului și statului, al dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Ceaușescu.

însuflețiți de istoricele documente ale Congresului al 
X-lea, devotați politicii partidului nostru, oamenii muncii
din județul Arad vor depune eforturi susținute, fiind hotă- 
rîți ca pină la sfîrșitul anului 1970 să depășească produc
ția globală industrială prevăzută pentru actualul cincinal 
cu 900 milioane lei.

Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră.

mult stimate tovarășe Ceaușescu, că vom lupta cu hotă- 
rîre pentru a traduce în fapte și pe mai departe politica 
înțeleaptă a partidului nostru — garanția sigură a mer
sului pe drumul ascendent al bunăstării poporului.

*
Angrenați In efortul general pe care întregul nostru 

popor îl depune pentru înfăptuirea programului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate, oame
nii muncii din industria județului Vrancea, sub îndruma
rea organelor și organizațiilor de partid, raportează cu 
deplină satisfacție îndeplinirea prevederilor actualului 
plan cincinal-la producția globală și marfă la data de 25 
noiembrie 1970

Pînă la sfîrsitul anului, colectivele de muncă din in
dustria județului vor realiza peste prevederile planului 
cincinal o producție globală de 230 milioane lei și o pro
ducție marfă de 258 milioane lei. Se va obține o produc
ție suplimentară de 60 milioane lei confecții, 4,7 mii mc. 
bușteni stejar, 9,7 mii tone vin îmbuteliat, 4 mii tone vin 
alcoolizat, 414 tone conserve și semiconserve de legume și 
alte produse. La obținerea acestor rezultate o contribuție 
deosebită au adus muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la Fabrica de confecții Focșani, Combinatul de exploa
tare și industrializarea lemnului Vrancea, întreprinderea 
de vinuri pentru export și întreprinderile industriei locale.

Comitetul județean de partid Vrancea, in numele co
muniștilor și al celorlalți oameni ai muncii, asigură con
ducerea partidului, pe dumneavoastră personal tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că și în viitorul cincinal vor depune 
toate eforturile pentru realizarea hotărîrilor Congresului 
aî X-lea al Partidului, pentru prosperitatea continuă a 
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

PRODUCȚIE
SPORITĂ

(Urmare din pag. I)

Evident, înfățișind doar cauzele 
obiective ale unei atari situații, in
terlocutorii noștri au omis să preci
zeze, bunăoară, că timpul de muncă 
nu este utilizat cu maximum de 
randament. Este adevărat, pe muni
cipiu indicele de utilizare a timpului 
de lucru al muncitorilor a fost, în 
primele nouă luni ale anului, de 93,1 
la sută, adică cu ceva mai mare de- 
cît în aceeași perioadă a anului tre
cut. Dar sint întreprinderi unde se 
irosește încă timp prețios de lucru. 
Numai în trimestrul III, la uzina 
„Unirea" s-a pierdut 7,6 la sută din 
fondul de timp de lucru disponibil 
prin întreruperile neplanificate nece
sare înlăturării unor defecțiuni acci
dentale și prin absențele nemotivate 
de la muncă.

La fabrica de bujii „Triumf", vo
lumul staționărilor (neplanificate) a 
crescut de la 289 ore-mașină în tri
mestrul I, la nu mai puțin de 15136 
în trimestrul al treilea. în perioada 
amintită, indicele de utilizare a ma
șinilor și utilajelor a scăzut aici de 
la 75,5 la 52,5 la sută. De ce ? „Sec
ția de piese din pulberi sinterizate, 
intrată în funcțiune acum cîteva luni
— ne-a spus ing. Simion Fărcaș, direc 
torul fabricii — nu are asigurată 
desfacerea produselor finite. Nici 
măcar pentru» 1971 nu avem 
perspective prea încurajatoare, dat 
fiind faptul că, în general, întreprin
derile constructoare de mașini n-au 
ținut seama de intrarea în funcțiune 
a acestui obiectiv. Pentru a ieși din 
această situație, ne-am propus să 
fabricăm cantități sporite de produ
se cu desfacerea asigurată la export. 
Pină acum am realizat suplimentar 
pentru export bujii și pompe de 
gresat în valoare de peste 1,6 mili
oane lei, dar după cum ați văzut, 
n-am ajuns nici pe departe să va
lorificăm integral potențialul pro
ductiv al utilajelor din hala de piese 
din pulberi sinterizate".

în privința fabricii de bujii „Tri
umf" lucrurile ni se par a fi cit se 
poate de clare. La uzina „Unirea", 
in schimb, opinăm că insuficienta 
folosire a unor utilaje și — implicit
— nerealizarea sarcinilor de plan nu 
se datoresc exclusiv cauzelor obiec
tive invocate, ci și repartizării ncu- 
nifornie in timp a sarcinilor de plan 
globale și pe sortimente, deficiență 
de ordin organizatoric care, după pă
rerea noastră, a facilitat in bună 
măsură neîncărcarea la întreaga lor 
capacitate a unor mașini și utilaje. 
In timp ce altele erau — paradoxal
— suprasolicitate.

Am înfățișat constatările de 1 
sus tovarășului Iuliu lakab, 
cretar al Comitetului municipal 
partid Cluj.

— în prezent — ni s-a spus 
marginea lipsurilor semnalate — cele 
mai mari greutăți în asigurarea în
cărcării și folosirii judicioase a ma
șinilor și utilajelor din dotare cons
tau realmente în deficitul acut de 
cadre calificate. Comitetul municipal 
a luat unele măsuri pentru limitarea 
fluctuației de brațe de muncă, peh- 
tru intensificarea activității de re
crutare și calificare a noi cadre în 
meseriile mai solicitate. După păre
rea mea, lipsa acută de cadre este 
cauzată în primul rînd de faptul că 
dezvoltarea vertiginoasă a întreprin
derilor nu este încă judicios core
lată cu formarea cadrelor calificate 
necesare. Se achiziționează o serie de 
mașini care, o bună bucată de vre
me, n-au pur și simplu de cine să fie 
deservite. Există anomalii și în pla
nurile de școlarizare. Uzina „Tri
umf", bunăoară, a calificat pe bază 
de contracte individuale 25 de fre
zori și 18 strungari, dar pînă la ur
mă și-a dat seama că nu are nevoie 
de acești muncitori și i-a cedat uzi
nei „Unirea". Aceasta din urmă a 
solicitat plan de școlarizare in mese
ria de strungar, dar forul tutelar nu 
i-a acordat fondurile necesare. Este 
necesară, deci, o mult mai mare a- 
tenție pentru asigurarea cadrelor ne
cesare dezvoltării uzinelor.

Din rîndurile de față se desprinde 
concluzia că uzinele constructoare 
de mașini din municipiul Cluj, care 
au înregistrat în ultimele șase luni 
reale îmbunătățiri ale indicilor de 
utilizare a parcului de mașini și uti
laje, dispun, în continuare, de în
semnate posibilități de a pune și mai 
bine în valoare potențialul produc
tiv al mijloacelor tehnice din dotare.

mai 
se- 
de

pe

întreprinderea „Refractara"

din Dej la 50 de ani

de existență
întreprinderea „Refractara" din 

Dej a împlinit o jumătate de secol de 
existență. Evenimentul a fost sărbă
torit de către colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni în cadrul 
unei adunări la care au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai Ministerului In
dustriei Materialelor de Construcții, 
directori ai unor unități industriale 
din țară.

Economistul Petre Roșu, directorul 
fabricii, a înfățișat drumul parcurs 
de această întreprindere în cei 50 de 
ani de existență. El a subliniat faptul 
că în acești ani „Refractara“-Dej a 
devenit o mare întreprindere, dotată 
cu utilaje și mijloace de producție 
moderne. Planul cincinal a fost în
deplinit integral, încă în a doua ju
mătate a lunii august, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului să se realize
ze o producție suplimentară de cir
ca 30 milioane lei.

Cei prezenți la adunarea jubiliară 
au adresat o telegramă Comite-

tulul Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune prin
tre altele : „Adunarea festivă a sala- 
riaților Fabricii de produse refrac
tare din Dej, însuflețită de o înaltă 
mîndrie patriotică, exprimă condu
cerii de partid și de stat, dumnea
voastră tovarășe secretar general, 
profundă recunoștință și cele mai vii 
mulțumiri pentru sprijinul acordat 
în dezvoltarea și modernizarea între
prinderii noastre.

De neuitat va rămîne pentru noi 
vfzlta de lucru a dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. în clipele 
cele mai grele din timpul calamită
ților naturale din luna mai, cînd fa
brica noastră a fost greu încercată. 
Indicațiile și sfaturile dumneavoastră 
ne-au fost un permanent îndreptar, 
mobilizînd întregul colectiv care a 
înlăturat In timpul cel mai scurt ur
mările Inundațiilor și care muncește 
ca pînă la finele anului să recupe
reze integral daunele". (Agerpres)

Se știe că invențiile (cele valo
roase, desigur) au constituit întot
deauna pîrghii puternice de progres 
în producția materială a societății, 
ducind la creșteri substanțiale ale 
acesteia, la importante ameliorări 
calitative. în zilele noastre. în condi
țiile revoluției științifice și tehnice, 
asistăm la vertiginoasa afirmare a 
spiritului inventiv, se înregistrează 
un mare număr de brevete — și se 
desfășoară o adevărată cursă de vi
teză. „contra cronometru", pentru a- 
plicarea lor cît mai rapid cu pu
tință în procesul de producție. 
Așa cum este cunoscut, in țara 
noastră conducerea de partid a subli
niat, în repetate rînduri, necesitatea 
de a se asigura o finalizare cît mai 
grabnică a invențiilor, concomitent 
cu stimularea inteligentei tehnico- 
științifice proprii, a creației origi
nale.

Aceste imperative nu găsesc însă 
întotdeauna înțelegerea necesară. 
Sînt nu puține cazurile cînd în calea 
introducerii în producție a unor in
venții remarcabile, apreciate și pe 
plan internațional, se ridică bariera 
unor mentalități înguste, a rutinei, 
birocratismului și. uneori, chiar a 
unor manifestări de incorectitudine, 
ceea ce duce la aplicări anevoioase, 
cu mari întîrzieri. în totală discor
danță cu interesele imediate și de 
perspectivă ale economiei naționale.

Un inventator ne sugera, nu de 
mult, un sondaj interesant, al cărui 
rezultat susținea că-1 știe dinainte : 
„dacă s-ar aduna scrisorile-reclamații 
trimise de inventatori diferitelor fo
ruri, s-ar constata că o bună parte 
dintre ele, dacă nu chiar majoritatea, 
se referă la anomalii și deficiențe 
intervenite mai ales in fazele de con
cretizare și materializare, cu pre
cădere în etapa creării prototipuri
lor experimentale și a încercărilor 
preliminare aplicării". Această si
tuație ne-a fost confirmată la Oficiul 
de stat pentru invenții și mărci 
(Q.S.I.M.), unde ni s-a prezentat o 
statistică edificatoare : din cele circa 
2 000 de invenții luate în evidență 
anual de oficiu, numai 46 la sută au 
un drum și un ritm de finalizare ce 
pot fi considerate ca relativ normale ; 
restul — deci peste jumătate — sînt 
afectate de pronunțate întîrzieri. în 
special în stadiul preliminar utili
zării practice și generalizării. Pen
tru ilustrare, menționăm cîteva ca- 
zuri-tip, intîlnite în documentele 
O.S.I.M.

Invenția nr. 51418 (înregistrată la 
7. V. 1966), privind „Procedeu și insta
lație pentru obținerea de mase bitu
minoase prin compoundare cu cau
ciuc", se află „în curs de experimen
tare" din... anul 1967. Este o solu
ție nouă, extrem de valoroasă, mai 
ales pentru domeniul construcției de 
drumuri, după cum afirmă specialiștii 
în materie. Cu toate acestea, cercetă
rile și lucrările de experimentare au 
fost sistate. încă din anul 1969, de 
către unitatea titulară — Rafinăria 
Ploiești-nord, aparținînd Ministerului 
Petrolului (Centrala industrială pen
tru prelucrarea țițeiului-Ploiești). 
Motivul ? Lipsa a... două pompe cu 
roți dințate (de 10—15» m*/nrâ  la 15 
atm. presiune). O altă Invenție, rea
lizată de specialiști de la Institutul 
de proiectări de laminoare (l.P.L.) — 
„Mecanism pentru rotit vatra unui 
cuptor rotativ", autor inginer proiec
tant principal Gheorghe Roșu — în
tîrzie să fie preluată de către între
prinderea beneficiară. Uzina de țevi 
din Roman.

Invocîndu-se lipsa capacităților ne
cesare proiectării sau efectuării lu
crărilor de confecționare a modelelor

experimentale, a prototipurilor indus
triale respective, se întîrzie și defini
tivarea altor soluții utile. Despre 
„Instalația de pompe pentru sondele 
de țiței", de pildă, organele de spe
cialitate ale O.S.I.M. opinează : „Dacă 
experimentările vor confirma rezul
tatele scontate, instalația va revolu
ționa tehnica pompării țițeiului, prin 
avantajele pe care le prezintă față de 
instalațiile existente și prin posibili
tatea de a extinde operațiile de pom
pare la adîncimi mari, de 4 000— 
5 000 m“. într-o situație similară se 
află invenția denumită „Procedeu și 
dispozitiv pentru fabricația arborilor 
tubulari". încă de la primele experi
mentări — „realizate cu posibilitățile

Iui de control de la O.S.I.M., a ex
primat un punct de vedere lipsit de 
echivoc :

— Hotărârea de admitere pentru 
experimentare, în baza studiului teh- 
nico-economic, este luată de titularii 
de brevete (ministere, întreprinderi) 
de cele mai multe ori cu întîrziere 
și cu mari rețineri, mai ales cînd este 
vorba de invenții ce depășesc condi
țiile normale de realizare, în cadoul 
planului de producție sau al temati
cii de cercetare. Aceasta pentru că 
în concepția multor conducători de 
unități nu s-a imprimat încă ideea 
că aplicarea unor invenții poate de
termina mari progrese în desfășura
rea procesului de producție, chiar

Cum poate fi scurtat
drumul invenției
de la omologare

la aplicare ?

existente, prin improvizare, la Insti
tutul politehnic Timișoara și uzina 
de mecanică din localitate" — s-a vă
dit economicitatea ei deosebită, in 
cazul introducerii in producția de se
rie mare (în industria construcțiilor 
de mașini electrice, autotractoare). 
Avantajul esențial : reducerea consu
mului de metal cu circa 38—46 la 
sută, prin reducerea greutății arbore
lui cu circa 34 la sută, în raport cu 
un arbore plin ; drept urmare, micșo^ 
rarea momentului de girație a coto
rului motorului electric, deci reduce
rea manoperei de prelucrare prin aș- 
chiere. Nu e de mirare că O.S.I.M. a 
recomandat cu insistență, recent, pre- 
luacea imediată de către industrie „în 
vederea realizării și experimentării 
dispozitivului, conform invenției, la 
o întreprindere de specialitate și apoi 
generalizarea la toate unitățile indus
triale interesate".

Din păcate, șirul exemplelor ar pu
tea continua pe multe pagini, dată 
fiind proporția mare a cazucilor ră
mase în „suferință", precum și apa
riția altora si altora care își așteaptă 
rezolvarea. Care sînt cauzele profun
de ale acestei situații deficitare ? Ce 
obstacole stau în calea experimentă
rii și omologării grabnice a unor 
invenții, a căror valoare și utilitate 
sînt de acum recunoscute ?

Ing. Elena Bedivan, șefa serviclu-

pe care o susțineau, apoi, din toate 
puterile. Așa s-a întîmplat recent cu 
unii membri ai conducerii Întreprin
derii petroliere Rîmnicu-Vilcea.

Desigur, nu ignorăm posibilitatea 
ca un om din conducerea unei între
prinderi sau alteia să fie în mod real 
și inventator. Persistă însă practica 
incorectă de a pretinde „drepturi de 
coautor" pentru lucruri care revin în 
mod obligatoriu, care ar trebui fă
cute in cadrul sarcinilor specifice de 
serviciu, cum ar fi corectarea unor 
prevederi eronate pe care chiar cel 
în cauză le-au aprobat. Un asemenea 
caz s-a petrecut, nu de mult, la Cen
trala gaz-metan din Mediaș, unde 
după ce s-a cerut aprobarea aplicării 
modificate față de normal a unei 
tehnologii de extracție, ulterior, cînd 
s-a ajuns la aplicarea normală, s-a 
pretins, pentru rezolvare, „drept de 
invenție"..,

Responsabilul cu invențiile. Inova
țiile și raționalizările din Ministerul 
Petrolului, ing. Grigore Benone, a ți
nut să menționeze și un alt fenomen 
dăunător : după ce unele unități (de 
cercetare, proiectare sau de produc
ție) au refuzat anul trecut să preia 
unele invenții, pe motiv că nu dis
pun de capacitățile de producție ne
cesare, anul acesta au avut aceeași 
atitudine, eu toate că la alcătuirea 
planului pe 1970 se știa de 
existența invențiilor respective șl 
deci se puteau prevedea respectivele 
capacități.

Neglijență sau pretext pentru 
camuflarea unei atitudini refractare 
— efectele negative sînt aceleași. La 
fel de negative sînt și consecințele 
cazurilor cînd diferite invenții nu-și 
pot găsi aplicare din cauza unor mo
tive reflectînd optici limitative. 
Cum printre cazurile menționate 
figura și un brevet ce revenise spre 
proiectare Institutului de proiectări 
și cercetări pentru utilaj petrolier 
(I.P.C.U.P.), am solicitat și părerea 
conducerii acestuia. „Turbina hi
draulică cu pompă de injecție de 
debit reglabil, despre care au a- 
mintit tovarășii de la Ministerul 
Petrolului, nu am inclus-o nici anul 
acesta în plan pentru că nu se înca
drează în nici un fel în profilul insti
tutului nostru — ne-a spus ing. Alcî- 
biade Mihăilcscu, directorul I.P.C.U.P. 
De obicei, lucrăm bine atît cu 
O.S.I.M., cît și cu Ministerul Petrolu
lui, dar mai apar șl asemenea ca
zuri"...

Am putea să continuăm relatarea 
unor deficiențe, ilustrate cu cazuri 
semnificative. Preferăm să redăm 
mai degrabă cîteva opinii privind 
posibilitățile de remediere a situa
ției, precum șl cîteva inițiative pozi
tive în acest sens. O parte dintre 
specialiștii cu care am stat de vorbă 
subliniază, în mod deosebit, o anumi
tă soluție : includerea experimentă
rii invențiilor în planurile de pro
ducție ale unităților titulare de bre
vete sau beneficiare ale acestora, lu
cru extrem de dificil, deoarece pla
nul presupune rezultate certe, pe 
cînd invențiile au, de regulă, o anu
mită doză de probabilitate și risc. 
Alții își pun toate speranțele Intr-o 
ameliorare normativă legislative 
deși nici aceasta nu poate asigur» 
toate rezolvările de detaliu, în fie
care caz în parte. Mai utilă și In
teresantă nis-a părut a fi atitudine^ 
acelora care caută căi de depășire 
a acestui „impas" pornind de la si
tuația existentă.

Am apelat și la Ing. Vaslle Luca. 
autorul a numeroase invenții șl Ino
vații, a cărui opinie sugerează o so
luție de mai largă cuprindere : „Ar 
fi mai util ca printre indicii de apre
ciere a activității unei întreprinderi 
pe o anume perioadă — un an, de 
pildă — să fie inclus șl unul care să 
se refere Ia numărul și calitatea in
vențiilor experimentate, aplicate. 
Dublată de un control riguros, o ase
menea măsură ar putea să depășeas
că astfel de. momente de cumpănă, 
cînd, cu toate că în problema inven
țiilor există o legislație și de ea se 
ocupă o mulțime de foruri, totuși 
multe dintre soluții trenează sau com
portă dificultăți, mai ales In această 
fază a încercărilor experimentale".

★
Zeci și zeci de invenții se află încă, 

în momentul de față, in această... ca
taractă a experimentărilor, stagnînd, 
evoluînd anevoios sau aglomerîndu-se 
la „intrare" și producînd ceea ce, în 
termeni obișnuiți, numim o „gîtuire". 
Cauzele, după cum s-a putut constata, 
sînt diverse, dar, mai presus de toate, 
se impune de urgență o reglementare 
organizatorică fermă, in sensul preci- ’ 
zării și sporirii responsabilității celor 
chemați să urmărească și să efectue
ze operațiile de experimentare presu
puse de utilizarea Invențiilor. în acest 
sens, recenta trecere a Oficiului de 
stat pentru invenții și mărci în sub- 
ordinea Consiliului Național al Cer
cetării Științifice oferă premisa unor 
intervenții eficiente în asigurarea 
drumului invențiilor în această im
portantă, dar dificilă, etapă. Desigur, o 
reglementare mai largă presupune 
neapărat și o acțiune corespunzătoare 
la nivelul diverselor ministere, al re
lațiilor dintre acestea. în fond, fie
care zi cîștigată înseamnă noi surse 
de beneficii la nivelul științei, tehni
cii și economiei naționale.

Teodor CAZACU

dacă pentru moment această aplicare 
ar impune sarcini suplimentare pla
nului în curs.

— Dar în privința celorlalte faze — 
proiectarea, executarea prototipurilor 
și altele 1

— Lucrările de proiectare necesi
tate de invenții sînt efectuate adese
ori cu mari intirzieri din două mo
tive : pentru că nu există capacități 
de proiectare disponibile la data apa
riției invenției și pentru că, în con
formitate cu legislația în vigoare, nu 
pot fi create posibilități de plată a 
specialiștilor, sau chiar autorilor, 
pentru a executa proiectele in afara 
planului. Se mai adaugă aici și fap
tul că proiectarea unei invenții re
clamă, în majoritatea cazurilor, solu
ții care angajează sectoare de pro
iectare de specialități diferite. în 
ceea ce privește executarea prototi
purilor, a aparaturii și instalațiilor 
necesare experimentărilor de labora
tor, în stația-pilot.sau semiindustria- 
le, întîrzierile se datorează dificultăți
lor de procurare a materialelor și in
disponibilității utilajelor. De altfel, 
este semnificativ faptul ca, în majori
tatea cazurilor, atit în unitățile de 
cercetare și proiectare, cît și în mi
nistere, activitatea privind invențiile, 
inovațiile și raționalizările este în
credințată unor salariați avînd diferi
te alte funcții, și care se ocupâ în 
consecință de aceste probleme, „prin
tre altele".

Observații interesante în această 
privință am putut afla și la Minis
terul Petrolului, care dirijează unul 
dintre marile domenii furnizoare dar 
și absorbante de invenții. Directorul 
Direcției tehnice, ing. Nicolae Stoia- 
nov, menționa că în legătură cu ex
perimentarea invențiilor pot fi spuse 
multe lucruri, datorită complexității 
problemei, dac și numărului mare de 
întreprinderi aflate în subordine — 
o sută — fiecare putînd fi titulară a 
uneia sau.mai multor invenții deoda
tă. „Pentru toată această muncă, pe 
întregul minister, avem un singur om, 
ceea ce ml se pare foarte puțin". In
terlocutorul nostru a insistat asupra 
unui fenomen pe care l-a apreciat ca 
deosebit de important în cadrul unui 
schimb de opinii privind invențiile în 
faza de finalizare : „Reușita activită
ții legate de invenții depinde, în bună 
măsură, de specialiștii implicați ; ea 
presupune deci o maximă corectitu
dine și echitate, în primul rînd din 
partea celor ce coordonează șl conduc 
lucrările din unitățile titulare. Re
cent am fost obligați să luăm ati
tudine constatînd că se înmulțesc 
invențiile în al căror colectiv de au
tori figurau, cu o invariabilitate sus
pectă. anumite cadre de conducere : 
directori ai întreprinderii 
ingineri-șefi sau șefi de 
Desigur, uneori aceștia 
contribuție efectivă. Au 
șl cazuri cînd, uzînd de posturile pe 
care Ie dețineau, unii reprezentanți 
de conduceri administrative (din cen
trale sau întreprinderi de profil), se 
treceau in corpore pe lista de autori 
a cite unei inovații sau raționalizări,

în cauză, 
servicii, 

aveau o 
fost însă
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Cooperativa agricolă 
„Grivița roșie“-însurăței 
este ura dintre cooperative
le fruntașe din județul Brăi
la, averea ei obștească de
pășind 32 milioane lei. An de 
an, această cooperativă a ob
ținut rezultate economice tot 
mai valoroase, concretizate 
în producții și venituri spo
rite, în creșterea retribuirii 
muncii cooperatorilor. Re
zultatele amintite se explică 
printr-un complex de fac
tori care au acționat în sen
sul creșterii eficienței eco
nomice a activității coope
rativei. Elementul hotărîtor, 
care a contribuit cu cea 
mai mare pondere la dez
voltarea economică, îl con
stituie justa orientare a in
vestițiilor.

Această cooperativă dis
pune de 4 423 ha teren a- 
gricol, din care 3 728 ha a- 
rabil. Fiind situată în plin 
Bărăgan are cele mai bune 
condiții pentru desfășurarea 
procesului de producție. To
tuși. cu ani in urmă, din 
cauza unei structuri nera
ționale a culturilor, a unei 
slabe mecanizări la care s-a 
adăugat și insuficienta par
ticipare la muncă a coope
ratorilor, rezultatele nu 
erau la nivelul posibilități
lor. In plus, din cele 3 728 
ha teren arabil, 1 400 ha 
sînt nisipoase, cu 30—70 la 
sută nisip în structură. Dar 
oamenii au înțeles că nu
mai prin muncă, disciplină 
și ordine vor reuși să dez
volte continuu proprietatea 
obștească, să mărească pro
ducția și veniturile.

Prin reorientarea pla
nului de producție, a- 
doptînd o structură cores
punzătoare a culturilor, 
s-au putut valorifica mai 
bine condițiile locale. Din 
1959 s-au mărit suprafețele 
cultivate cu porumb de la 
770 ha la 1 438 ha. iar la 
floarea-soarelui — de la 120 
ha la 560 ha. Datorită exe
cutării la timp și cu răs
pundere a lucrărilor agri
cole s-a ajuns să se obți
nă 4 250 kg porumb boabe 
la hectar în anul trecut, 
iar la floarea-soarelui și 
grîu producțiile s-au du
blat.

Au existat, desigur, și 
greutăți, dar ele au fost în
lăturate printr-o politică 
a investițiilor bine orienta
tă spre ramurile de pro
ducție cu efecte economice 
ridicate. Astfel, cu vreo 
zece ani în urmă, s-a pus 
problema valorificării mai 
bune a terenurilor nisipoa
se. Pe aceste terenuri, recol-

lele de cereale erau scăzute, 
iar în anii nefavorabili nu se 
obținea aproape nimic. De a- 
ceea, s-a hotărît ca terenu
rile nisipoase să fie plan
tate cu viță de vie. începu
tul s-a făcut în 1960, cînd 
s-au plantat primele 30 
hectare, ajungîndu-se azi 
la o suprafață totală de 385

bine gîndită, în folosul dez
voltării unei cooperative. 
Ea poate aduce, în cel mai 
scurt timp, venituri de mi
lioane lei. De aceea, planul 
de perspectivă prevede 
plantarea a încă 200 ha pînă 
în 1975 și alte 200 ha pînă 
tn 1980.

în ultimii ani, au fost

lei din fondurile proprii. 
Introducerea ' " 
nizări în 
a mărit de două ori pro
ductivitatea
urmărit și asigurarea bazei 
furajere proprii, pentru 
care s-au repartizat 500 
hectare. Rezultatele vorbesc 
de la sine. în acest an, tn

Din experiența cooperativei agricole „Grivița roșie" 
județul Brăila

ha, din care 345 ha sînt vii 
pe rod. Investiția la un 
hectar de vie, pînă la intra
rea pe rod, a fost în medie 
de 30 000 lei, investiție care 
se recuperează înaintea ter
menelor stabilite. Cîteva 
cifre sînt semnificative. în 
general, producția medie 
obținută la hectar a fost de
9 000 kg struguri. în anul 
trecut s-au obținut 11400 
kg, iar în acest an — peste
10 000 kg. Ca urmare, ve
niturile bănești au sporit, 
ajungînd în acest an la 
peste 9 milioane lei. După 
cum spunea Nicolae S. Ni
colae, președintele coopera
tivei, investițiile făcute prin 
plantarea celor peste 300 ha 
vie pe nisipuri s-au dovedit 
deosebit de eficiente. Astăzi, 
jumătate din veniturile bă
nești obținute și din va
loarea normei convenționa
le provin din cultura viței 
de vie. Iată, așadar, ce 
mult contează o investit'

făcute investiții importante 
și în zootehnie. Astfel, în 
1966 s-au alocat 887 984 lei 
din fondurile proprii pentru 
cumpărări de animale, în 
afară de animalele tinere 
trecute la turma de bază, 
in valoare de aproape 2 
milioane lei. Dacă în 1959 
la un efectiv de 80 vaci 
producția de lapte pe cap 
de vacă furajată nu depă
șea 1100 litri, astăzi coope
rativa are 640 vaci și ju- 
ninci gestante, iar produc
ția medie este de 2 340 litri 
lapte. Din 1966 și pînă în 
prezent s-au construit 5 
grajduri pentru bovine a 
100 capete fiecare, o hală 
de lngrășare a porcilor de 
1 700 capete, două saivane 
pentru 2 500 oi, două stații 
mecanizate pentru prepa
rarea hranei lichide a por
cilor și, respectiv, pentru 
prepararea furajelor com
binate, lucrări pentru can 
;-au investit peste 1 200 Ore

trei trimestre, »-au livrat 
către stat 839 000 litri lapte, 
62 702 kg carne de bovi
ne, 220 000 kg carne de porc, 
importante cantități de 
lină, lapte șl carne de oaie, 
care au adus un venit de 
peste 5 milioane lei. Este 
o cifră care sintetizează re
zultatele unui efort inceput 
cu mulți ani in urmă, efort 
care, datorită eficienței in
vestițiilor făcute, a fost 
răsplătit din plin.

Cînd este vorba de in
vestiții, consiliul de oon- 
ducere manifestă multă in
ventivitate. De pildă, pre
ședintele ne spunea „cum 
s-a populat balta cu pește". 
Anul trecut, prin construi
rea unui dig pe albia Căl- 
mățuiului, lung de 1 800 me
tri, a rezultat un lac de a- 
cumulare cu o suprafață de 
40 ha și un volum de 90 000 
metri cubi. Lucrarea, desti
nată irigării celor 40 hec
tare cu legume și realizată

cu mijloace proprii, a cos
tat 150 000 lei. Pentru ca 
sumele investite să se re
cupereze cit mai repede, în 
primăvara acestui an iacul 
a fost populat cu două tone 
puiet de crap, iar nu de 
mult s-a scos o cantitate 
mare de pește, pe care s-au 
încasat 100 000 lei. Este un 
început promițător, de
oarece lacul poate produce 
5—6 vagoane de pește a- 
nual. Iată, deci, cum o 
cheltuială de 27 000 lei pen
tru cumpărarea puietului a 
adus un venit de cî- 
teva ori mai mare. Prin 
dezvoltarea sectoarelor a- 
nexe, ca o sursă suplimen
tară de venituri, coopera
tiva a obținut, în anul*tre-  
cut, peste 500 000 lei din 
vinzarea a 300 000 cărămizi, 
din prestări de servicii în 
atelierele de timplărle și 
mecanice.

Rezultatele bune obținute 
în cooperativă se datoresc 
și înțelegerii faptului că nu 
este posibilă o creștere 
neîntreruptă a producției și 
veniturilor fără asigurarea 
unei proporții raționale în
tre fondul de acumulare și 
consum. An de an s-au a- 
locat sume tot mai mari la 
fondul de acumulare, cre- 
înd o bază pentru realiza
rea investițiilor. Astfel, a- 
verea obștească socotită la 
suta de hectare a crescut 
de la 473 500 lei în 1966 la 
734 600 în 1969. Au sporit 
și veniturile bănești, în pe
rioada respectivă, de la 
227 000 lei la suta de hec
tare la 422 470 lei.

Din prezentarea făcută se 
poate vedea că în coopera
tiva agricolă „Grivița ro
șie" din însurăței, pe lîngă 
o structură corespunzătoa
re a culturilor s-a acordat 
o atenție deosebită folosi
rii chibzuite a fondurilor de 
investiții, urmărindu-se 
dezvoltarea unor ramuri cu 
eficiență economică ridica
tă : zootehnia, viticultura și 
legumicultura. activitățile 
anexe. Tocmai în aceste 
ramuri se vor obține, în a- 
cest an, după datele preli
minate. aproape 75 la sută 
din cele 21 261 000 de lei, 
cît reprezintă totalul veni
turilor bănești. Dezvoltarea 
celor mai potrivite ramuri 
de producție, care asigură 
rezultate economice supe
rioare, duce la îmbinarea 
intereselor cooperatorilor 
cu interesele statului, se 
materializează în producții 
și venituri sporite.
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FILE DIN CRONICA Manifestări dedicate Lucrările Comisiei permanente a M.A.N

ELEI MAI ÎNTUNECATE PERIOADE
semicentenarului partidului pentru învățămint, știință și cultură

IN ISTORIA MODERNA A ROMÂNIEI
27 noiembrie anul acesta se 

inesc trei decenii de U asasina- 
mișelească de către bandele le- 
ire a unor personalități de pres
ale vieții științifice, culturale 

litice din țara noastră — săvan- 
e renume mondial Nicolae Iorga 
ofesorul universitar Virgil Mad- 
1. Acest moment readuce in me- 
5 una din perioadele cele mai 
ecate din istoria poporului nos- 
- perioada dictaturii militari
ste, a acaparării puterii de că- 
ele mai sălbatice forțe ale reac- 
1, a căror politică a lovit grav in 
asele fundamentale ale poporu- 
ostru, împingind țara la margi- 
:atastrofei.
pă cum se știe, venirea la pu- 
în ianuarie 1933 a fascismului 

>an a reprezentat pentru cercu- 
ultraneacțipnare de pretutindeni 
talul intensificării activității lor 
iața politică și. socială. în acest 
sxt s-au manifestat tot mai 
nant și in România tendințele 
irilor reacționare ale burgheziei 
loșierimii de încurajare a gru- 
ar fasciste. Rezultatul cel mai 
it al activității cercurilor reacțio- 
externe și interne l-a constituit 
ea organizației teroriste de tip 
st Garda de fier, 
■ismului, care 
md antina- 
lă, de tră- 

a interese- 
fundamentale 
aoporului ro- 

a acționat 
pentru aser- 

țării față 
lermania hit- 
ă. Legionarii 
ăutat să ca- 
sze adevăra- 
teluri ale po- 

lor prin
igogie naționalist șovină și cul- 
ea unor concepții dintre cele 
retrograde, antiumane, trațio- 
obscurantiste. Ei au dezlăn-

□ teroare sălbatică împotriva tu- 
forțelor patriotice, democratice.

■imul rind a clasei muncitoare și 
rtidului Comunist Român.
apărarea intereselor vitale ale 
rului român, grav amenințate de 
sm, s-a ridicat cu fermitate parti- 
comunist. în pofida condițiilor 
ale ilegalității, P.C.R. a activat 

iitor pentru mobilizarea și Unirea 
-or forțelor democratice și patrio- 
intr-un front național antifas- 
Principala forță socială în acest 
a constituit-o clasa muncitoare 

s-a avîntat cu hotărîre și abne- 
ln lupta îmDotriva fascismului, 

ceastă bătălie grea au participat, 
semenea, masele largi popu- 

oameni aparținînd celor mai 
ite categorii sociale. O ati- 
ie hotărâtă, de repudiere a fas- 
Ului, a avut in același timp o 
s parte a intelectualității româ- 
Zalorlle intelectuale autentice a- 
Inind tuturor generațiilor și na- 
tlltăților s-au afirmat — ca tot- 
ina de altfel, in istoria patriei — 
rilitanți hotăriți pentru apărarea 
pendenței și suveranității patriei, 
•epturilor și libertăților cetățe- 
i, grav amenințate de fascism.
rîndurile figurilor de vază ale 

ectUalității care au luat atitudi- 
npotriva legionarlsmului s-au a- 
și N. Iorga și V. Madgearu. Așa 
este bine cunoscut. Nicolae Iorga 
st un savant de reputație mon- 
i, una dintre cele mai ilustre fi- 
ale științei românești, membru 

.cademiei române și al mai mul- 
academii și societăți științifice 
ne. încă de la începuturile Găr- 
de fier, N. Iorga a dezvă- 
intr-o serie de articole ca- 

?.rul ei terorist și de agentură a 
irismului. Cu puțin timp înainte 
iciderea lui I. G. Duca de către 
mari, el scria intr-un articol su- 
Iv intitulat „Feriți-vă de oa- 
ii sîngelui*  : „în zăpăceala ale- 
lor care se vestesc (e vorba de 
erile parlamentare de la sfârșitul 
lui 1933 — n.n.) o seamă de oa- 
ii (legionari — n.n.) umblă cu 
naiul și arma tn mină, amenințind 
iciderea pe cei ce ar cuteza să le 

In cale".
nimat de un înalt spirit patriotic 
n același timp de grijă față de 
ta tineretului, Iorga avertiza a- 
•a nocivității propagandei legio- 
! în rândurile acestuia. Lecțiile 
te de el în fața studenților au 
itltuit o vibrantă pledoarie pentru 
te idealuri patriotice. în plus, in- 
âtatea ironiei lui la adresa „găr
ilor" și a celor care stăteau sub in- 
nța lor devenind trădători de țară, 
irmina deseori
i de 
capii 
miei 
de a 
partea lui Nicolae Iorga la adre- 
Gărzii de fier, acesta a rămas 
lintit in credința și hotărîrea 
„La ofertele lui Codreanu răspund 
iu pot avea nimic cu acel care lu- 
>ză prin crimă, că mi-e indiferen
ți ura și prețuirea lui...".
a rândul său, V. Madgearu, emi- 
it om de știință, economist de 
(ite, profesor universitar, minis- 
tn repetate rînduri, lua pozi- 
categorică impotriva legionarilor 

e il ridicau in slăvi pe Hitler, de- 
rindu-se deschis partizani ai a- 
tula. „Nu îngăduim — spunea el

agentură a 
a dus o politică

— să se vorbească... despre Adolf 
Hitler, care este o rușine pentru Ger
mania, un permanent pericol pentru 
Europa". Identificînd în legionari pe 
dușmanii cei mai înverșunați, trădă
tori ai intereselor naționale, Mad
gearu arăta că ei reprezentau „un 
adevărat pericol național". împotri
virea lui Madgearu față de legionari 
se conjuga cu înțelegerea clară a fap
tului că aceștia pregăteau țării soarta 
de a ajunge „intr-un raport de depen
dență față de economia germană", de 
a deveni o simplă anexă a acesteia, 
furnizoare de materii prime și ma
teriale pentru mașina de război na
zistă, in dauna intereselor naționale 
vitale.

Adversitatea acestor intelectuali 
de seamă față de hitlerism și legio- 
narism s-a manifestat cu vigoare 
creșcîndă, pe măsura intensificării 
pericolului hitlerist și gardist pen
tru suveranitatea și integritatea te
ritorială a patriei.

Evocînd evenimentele care duse
seră în martie 1938 la anexarea 
Austriei de către Germania hitleriB- 
tă, N. Iorga scria în articolul intitu
lat „Noua «poartă către Orient. a 
Austriei" publicat în ziarul „Timpul": 
„Eu insă îmi fac datoria cunoscăto
rului de trecut și înțelegătorului psi-

30 DE ANI DE LA ASASINAREA 
DE CĂTRE LEGIONARI A LUI 

NICOLAE IORGA Șl VIRGIL MADGEARU

adevărate „zgu- 
conștiință" care îngrijorau 
„gărzii". La încercarea că- 
legionarilot, C. Z. Codrea- 
obține încetarea atacurilor

hologiilor naționale, pentru a spune 
încă o dată : „Ferește-te, popor al 
meu. căci mari primejdii ți se pre
gătesc".

îndată după deschiderea pro
cesului din aprilie 1938 împotriva 
Gărzii de fier, proces ce a urmat u- 
nui șir de simulacre de procese in
tentate legionarilor, din care aceștia 
erau scoși mereu basma curată, N 
Iorga a considerat de datoria lui să 
se constituie ca martor din partea 
acuzării — după cum rezulta din 
scrisoarea pe care a adresaț-o 
Tribunalului militar al Corpului 
II armată. în depoziția trimisă 
spre a fi citită in timpul procesului, 
el ii acuza pe legionari de „crimă 
de înaltă trădare", subliniind : 
„Nu-mi poț reține indignarea față de 
o acțiune criminală pc care a o în
gădui înseamnă a lăsa însăși exis
tența statului român... la discreția 
unei cete de agitatori ale căror sen
timente față de țară sînt la același 
nivel scăzut ca și al inteligenței lor".

Atitudinea net antihitleristă și 
antilegionară a lui Nicolae Iorga și 
Virgil Madgearu a atras de timpuriu 
asupra lor un adevărat val de ură și 
agresivitate din partea Gărzii de fier. 
Ei au devenit o țintă permanentă a 
atacurilor huliganice legionare, le-au 
fost trimise scrisori de amenințare cu 
moartea. în urma așa-zisulul Con
gres al Gărzii de fier din 1936, au 
fost înscriși, împreună cu alte per
sonalități ale vieții politice șl sociale, 
pe faimoasele „liste negre" spre a fi 
suprimați de către „echipele morții" 
legionare.

Instaurarea dictaturii legionare în 
septembrie 1940 a însemnat ridica
rea terorii legionare la rangul de 
politică de stat. între primele obiec
tive ale legionarilor a fost dezlănțui
rea unei terori singeroase împotriva 
comuniștilor, antifasciștilor, a tuturor 
democraților, răfuiala politică cu toți 
cei care demaseaseră adevăratul lor 
chip de trădători de țâră. Documente 
ale vremii au consemnat din primele 

-zile ale guvernării legionare fapte de 
un zguduitor dramatism : „Oamenii 
sint luați la sediile legionare și mal
tratați intr-un mod groaznic...", re- 
mareîndu-se că numai „în Evul mediu 
se Întrebuințau asemenea mijloace de 
violență"

în noaptea de 26 spre 27 noiem
brie, in închisoarea Jilava, un grup 
de legionari, conduși de Dimitrie 
Grozea, a măcelărit intr-un mod în
fiorător 64 de foști demnitari supe
riori, printre care s-au aflat Victor 
Iamandi. fost ministru de justi
ție, generalul C. Argeșanu, fost prim- 
ministru, inalți magist.rați, ofițeri și 
alți funcționari de stat.

■în prima zi după singeroaaa noap
te de la Jilava, grupuri de legionari 
cutreierau Capitala spre a găsi alte 
victime. La Institutul de istorie uni
versală l-au căutat pe Nicolae Iorga. 
Era ora 11. Nu l-au găsit. „Echipa 
morții" alcătuită din 8 legionari a 
mens atunci la locuința lui V. Mad
gearu, pe care l-au ridicat sub pre
textul că trebuia să dea o „declara
ție" la poliția legionară. După puțin 
timp profesorul Virgil Madgearu a 
fost găsit Împușcat in pădurea Sna- 
gov.

Asasinii și-au continuat drumul pe 
Valea Prahovei către Sinaia, unde se 
afla N, Iorga. L-au găsit 1» vila sa 
Ia masa de lucru. Făcea ultimele 
corecturi la șpaltul lucrării „Istorio- 
logia umană", cind a fost ridicat sub 
același pretext : să meargă la poliția 
legionară pentru a da o „declarație".

în noaptea de 27—28 noiembrie
Iorga a fost supus torturii, batjocorit 
și schingiuit in locuința primarului 
legionar din comuna Teișani de lingă 
Vălenii de Munte.

în ■ dimineața zilei de 28 no
iembrie, pe șoseaua Ploiești—Strej- 
nic, la circa 1 km de Strejnic, 
pe o miriște, la 15 metri de șosea a 
fost găsit cadavrul oribil mutilat al 
celui care a fost marele om de cul
tură, savantul de renume mondial, 
titan al științei istorice.

Vestea a zguduit puternic întreaga 
țară. Drapelele îndoliate a 47 uni
versități din Întreaga lume, printre 
care cele din Paris, Geneva, Oxford, 
Bratislava, Roma, al căror membru 
sau doctor honoris causa a fost ma
rele dispărut, s-au plecat in bernă.

înmormîntarea lui Nicolae Iorga și 
în aceiași timp a lui Virgil Madgearu 
la cimitirul Bellu a prilejuit, in ciuda 
avertismentelor legionarilor, o impu
nătoare manifestare la care au luat 
parte nenumărați 
categoriile.

Crimele săvirșite 
noiembrie 1940 au 
capăt al țării la celălalt 
val de mînie împotriva 
fier. Un manifest al 

local 
rești 
rătind că : , 
narea lui Iorga și 
Madgearu, măce
lul de 
tnfioară 
pașnice 
lației 
re...“, 
ror 
cinstiți ca : „uniți 
in 
de 

ționară al partidului 
sfărimăm lanțurile, 
călăii, slugarnici cu 
cu poporul muncitor...", 
„preistoricilor dezlănțuiți în

Miercuri, la Teatrul Național din 
Craiova au fost inaugurate mani
festările cultural-artistice din ju
dețul Dolj consacrate semicentena
rului Partidului Comunist Român. 
Cu acest prilej, ing. Constantin 
Băbălău. prim-secretar al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, a prezentat expunerea : 
„50 de ani de activitate glorioasă a 
P.C.R.". în cuvîntul său, vorbitorul 
s-a oprit pe larg asupra principalelor 
momente din viața partidului nos
tru, subliniind creșterea continuă a 
rolului de conducător al P.C.R. în 
infăptuirea revoluției și construirea 
noii societăți.

♦
în aceeași zi, la Tg.-Mureș, a avut 

loc o manifestare literară organizată 
de Asociația scriitorilor din Tg. 
Mureș și Consiliul județean al oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră, precedată de o „masă rotundă" 
pe tema : „Umanismul socialist și 
eroi pozitivi în literatura româ
nească".

A luat parte tovarășul Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean. Printre participant! se aflau 
acad. Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii scriitorilor, dr. Antalffi An
drei, președintei^ Consiliului ju
dețean Mureș al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, reprezen
tanți ai revistelor literare „Viața 
Românească" și „Igaz Sz6“, scriitori 
din București, Cluj și Tg. Mureș.

★
Și în județul Neamț, pe agenda 

manifestărilor consacrate glorioasei 
aniversări a partidului au 
scrise noi acțiuni de larg 
Astfel, la Bicaz au început 
de „Istorie a partidului și 
ril muncitorești din țara 
Cu viu interes a fost 
expunerea „P.C.R. — conducătorul 
operei de făurire a societății socia
liste multilateral 
zentată la primul curs 
ților populare din 9 
județului.

fost în- 
interes. 

cursurile 
a mișcă- 
noastră". 

audiată

dezvoltate", pre- 
aî universită- 
localități ale 

(Agerpres)

»

cetățeni de toate

de legionari in 
ridicat de Ia un 

un ■ imens 
Gărzii de 

Comitetului 
din Bucu- 

al P.C.R. a- 
„asasi-

la Jilava 
sufletele 

ale popu- 
muncitoa- 

cerea tutu- 
cetățenilor

jurul steagului 
luptă revolu- 
comunist, să 
să alungăm 

Axa și cruzi 
Contra 

_______ __ ___  _ _ haite 
cu toate furiile lor primitive" — cum 
îi aprecia pe legionari o publicație 
a vremii -r- s-au manifestat cu vi
goare cetățeni din cele mai diverse 
categorii și pături sociale. Referin- 
du-se la ecoul tragicelor evenimente, 
pretorul plășii Sărmașu anunța ; 
„Nemulțumiri mari... Se crede 
chiar intr-o răscoală internă". Din- 
du-și seama de starea de spirit ge
nerală potrivnică și profund ostilă 
„Gărzii de fier", care se afla intr-o 
izolare absolută, ambasadorul Ger
maniei hltâeriste la București cerea 
îngrijorat Berlinului un ajutor cit 
mai consistent pentru căpeteniile le
gionare, ca să poată menține ordinea 
deoarece in urma asasinatelor legio
nare „s-a produs din nou mare neli
niște".

în anii ce au urmat — ani in care 
dictatura fascistă a desăvârșit lichida
rea independenței țării și a tirit-o, 
contrar voinței poporului, în războiul 
antisovletic, alături de Germania hit- 
leristă — împotrivirea maselor largi 
față de regimul fascist a crescut tot 
mai mult. Meritul istoric de a fi or
ganizat, însuflețit și călăuzit la vic
torie lupta de eliberare a poporului 
aparține partidului comunist care, 
pornind de la interesele naționale 
fundamentale și dînd glas aspirațiilor 
maselor largi, a condus mișcarea de 
rezistență antifascistă, a coalizat cele 
mai largi forțe sociale democratice și 
progresiste și a orientat lupta lor 
spre obiectivele răsturnării dictaturii 
fasciste și eliberării țării de sub ju
gul hitlerist, ieșirii din războiul anti- 
sovietic și alăturării României la 
coaliția antihitleristă. Nenumărate au 
tost jertfele eroice ale militanților 
comuniști, sacrificiile Întregului nos
tru popor în lupta aspră și dîrză 
pentru libertate. Victoria insurecției 
armate din august 1944, cucerită de 
forțele patriotice și democratice sub 
conducerea partidului comunist, a 
marcat încununarea eroicei lupte de 
eliberare, punînd capăt unui capitol 
din cele mai sumbre din istoria pa
triei.

O dată cu eliberarea sa de sub 
jugul fascist, poporul român a pășit 
intr-o nouă epocă a istoriei sale, epo
ca realizării depline a celor mai înal
te aspirații de libertate, de
mocrație și progres social. Bucurîn- 
du-se astăzi, sub soarele socialismu
lui, de marile Înfăptuiri care au 
schimbat radical destinele și înfățișa
rea României, poporul român cinsteș
te jertfa tuturor fiilor săi, căzuți 
apărarea idealurilor de libertate 
demnitate a patriei.

Ion SPAIAȚELU 
doctor în istorie

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, au conti
nuat miercuri lucrările Sesiunii știin
țifice consacrate aniversării a 150 de 
ani de la nașterea lui Friedrich En
gels. Au fost prezentate comunică
rile : „Conceptul marxist-îeninist
despre proces și revoluția științifică- 
tehnică actuală" de prof. univ. dr. 
Valter Roman, membru al Academiei 
de Științe Sociale și Politice a Repu
blicii Socialiste România ; „Engels 
despre relativa independență a su
prastructurii" de prof. univ. dr. 
Schmit Peter, șef de secție la Institu
tul de științe sociale de pe lingă C.C. 
al P.M.S.U. ; „Contribuția lui Engels 
la elaborarea dialecticii și contempo
raneitatea" de prof. univ. dr. Con
stantin Borgeanu și prof. univ. dr. 
Calina Mare, membri corespondenți 
ai Academiei de Științe Sociale și 
Politice a Republicii Socialiste Româ
nia ; „Engels despre unitatea mate
rială a lumii" de prof. Feodor Arhip- 
tev, director-adjunct al Institutului 
de filozofie al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. ; „Caracterizarea econo
mică a capitalismului făcută de En
gels și aspectele ei actuale" de do
cent ing. dr. Iosif Zavada, prorector 
al Școlii superioare politice a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia ; „Engels — u- 
nul dintre întemeietorii teoriei căii 
necapitaliste de dezvoltare" de Bai- 
tazin Hurmetbek, directorul Școlii su
perioare de partid de pe lingă C.C. 
al P.P.R. Mongol ; „Unele aspecte ale 
Însemnătății operei lui Engels- în e- 
poca noastră" de Rudi Karsten, re
prezentantul C.C. al P.C. din Germa- 
nia, responsabil cu munca ideologică; 
„Engels și lupta împotrivaoportli- 
nismului de stingă și de dreapta" da 
prof. Constantin Boicinski, director 
adjunct al Institutului de istorie a 
Partidului Comunist Bulgar ; „En-

degels și problema țărănească' 
Sunil Sen, șeful secției de istorie de 
la Universitatea „Rabindra Bharati"- 
Calcutta ; „Puterea de stat și con
ceptul marxist-îeninist de autoritate 
în viața socială", de prof. univ. dr. 
Vasile Nichita, membru corespondent 
al Academiei de Științe Sociale și 
Politice a Republicii Socialiste Româ
nia ; „Afirmarea principiilor mar- 
xism-leninismului și dezvoltarea miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale" de Ștefan Andrei și 
conf. univ. Mihai Dulea ; „Engels și 
științele sociale" de prof. dr. R. Rat- 
kovici, decanul Facultății de științe 
politice de la Universitatea din Bel
grad ; „Abordarea de către Engels a 
problemei raportului de forțe și a 
internaționalismului proletar" de 
Herman Kruger, reprezentantul Par
tidului Comunist German ; „Engels și 
dezvoltarea clasificării științelor" de 
acad. Remus Răduleț, vicepre*»dinte  
al Academiei Republicii Socialiste 
România ; „Moștenirea filozofică a 
lui Engels și criticii săi contempo
rani" de prof. M. V. Iacovlev, doctor 
in științe filozofice, profesor la Aca
demia de Științe Sociale de pe lingă. 
C.C. al P.C.U.S. ; „Definiția dată de 
Engels ideologiei, științei și socialis
mului" de prof. Davor Rodin, pro
decan al Facultății de științe politice 
din Zagreb ; „Contribuția lui 
la problema contradicțiilor și 
tanța ei actuală" de prof. 
Trendafilov, Academia pentru 
tirea cadrelor pentru conducerea so
cială — Bulgaria ; „Partidul Comunist 
Român și conducerea științifică a so
cietății" de prof. univ. dr. Gheorghe 
H. Apostol,' membru corespondent al 
Academiei de Științe Sociale și Poli
tice a Republicii Socialiste România.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)
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„LUPTA DE CLASĂ44
nr. 11/1970

în
?i

Numărul pe luna noiembrie 
a. c. al revistei cuprinde studii
le : Participarea României la 
cooperarea economică și tehnică 
internațională de GHEORGHE 
RADULESCU, Probleme majore 
ale vieții internaționale de CON
STANTIN LAZARESCU, Impe
rative in activitatea de investiții 
de MIHAI DIAMANDOPOL, 
Potențialul uman al perfecțio
nării vieții sociale de PETRU 
PANZARU, Expectativă, elogiu 
deplasat, falsă invenție de VIR
GIL TEODORESCU.

Rubrica „Friedrich Engels și 
contemporaneitatea" este susți
nută de articolele : Poziție ideo
logică militantă de PETRU BE
RAR, Acțiunea politică a clasei 
muncitoare de TRAIAN CARA- 
CIUC, Determinismul istoric și 
viața socială de V. LIVEANU.

Sub titlul „Centralism și de
mocrație in conducerea econo-

tv
rlcol ! Anchetă realizată de Ștefan 
lacob șl Ion Sava. 21,25 Panoramic 
științific. 22,00 Actualitatea glndl- 
rll Iul Fr. Engels. 22,35 Divertis
ment muzical. 22,50 Telejurnalul 
de noapte. 23,00 închiderea emi
siunii programului I.

PROGRAMUL I PROGRAMUL II

Engels 
impor- 
Nikola 
pregă-

miei", revista publică articolele : 
Relația industrie-comerț de 
GHEORGHE ALFIRI, O cerință 
stringentă : înlăturarea anacro
nismelor de BUJOR OLTEANU, 
Implicații psihopedagogice ale 
conducerii sociale de STERE 
BARA.

în continuare, sint inserate 
materialele : Structura socială a 
României de CONSTANTIN IO- 
NESCU — la rubrica „Consul
tații", Despre procesul de clari
ficare ideologică in Partidul So
cialist din România (1918—1920) 
de GEORGETA TUDORAN — 
la rubrica „Pagini de istorie" ; 
Structuralismul functionalist a- 
merican de N. DINUȚ, Litera
tura nesemnificativului de A- 
DRțANA MITESCU — la rubri
ca „Critică și bibliografie".

Revista mai cuprinde rubrici
le „Revista revistelor" și „Cu- 
vintul cititorului".

Miercuri, 25 noiembrie a.c., la Pa
latul Marii Adunări Naționale, a avut 
loc o ședință de lucru a Comisiei 
permanente pentru învățămint, știin
ță și cultură, prezidată de tovarășul 
prof. univ. Constantin DIncuiescu, 
președintele comisiei.

La ședință au participat ca invitați 
deputați, mefnbri ai altor comisii per
manente ale Marii Adunări Naționale, 
activiști de stat din domeniul invăță
mintului.

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat, comisia a analizat Informarea 
Ministerului învățămîntului privind 
realizarea invățămintului obligatoriu

de 10 ani și pregătirea tehnică prac
tică a elevilor In funcție de nevoile 
economiei, prezentată de tovarășul 
Traian Pop, adjunct al ministrului 
invățămintului.

La discuție au participat numeroși 
deputați și invitați care, în cuvîntul 
lor, au făcut aprecieri pozitive cu 
privire Ia realizările obținute, obser
vații și propuneri.

Aprecierile făcute de comisie în 
urma dezbaterilor, Însoțite de conclu
ziile și propunerile acesteia, urmea
ză să fie înaintate Consiliului de Stat. 

(Agerpres)

Sesiuni consacrate sărbătoririi
a două decenii de activitate

a consiliilor populare
Sesiunea a Vil-a a Consiliului 

popular al municipiului București, 
care a avut loc miercuri după-amia- 
ză, s-a desfășurat sub semnul sărbă
toririi a două decenii de activitate a 
consiliilor populare.

In expunerea prezentată, tovarășul 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal, a subliniat 
faptul că in amplul proces de edifi
care socialistă a României, care a 
transformat — In ultimele două de
cenii — societatea noastră, se inte
grează organic și dezvoltarea 
laterală a Bucureștiului.

După ce a prezentat cifre 
ficative privind dezvoltarea

multi-

semni- 
econo-

mică, social-culturală și edilitar- 
gospodărească a orașului in ultimele 
două decenii, vorbitorul a subliniat 
aportul pe care l-au adus cetățenii 
Capitalei, împreună cu deputății, la 
infăptuirea acestor realizări, prin 
sugestiile și propunerile lor, prin mi
lioanele -de ore de muncă patriotică 
consacrate ridicării continue a gradu
lui de confort, de civilizație și de 
frumusețe al Capitalei.

★
Sesiuni asemănătoare, tn care slnt 

trecute In revistă realizările consilii
lor populare In cei 20 de ani de ac
tivitate, au loc, zilele acestea, in 
toate județele țării.

(Agerpres)

18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. 18,30 La 
volan — emisiune pentru conducă
torii auto. 18,50 Mult e dulce și 
frumoasă. Emisiune de prof. dr. 
Sorin Stat! • Limba traducerilor. 
Ciclul „Capodopere ale literaturii 
universale" — Poezia lui Charles 
Baudelaire în limba română. Co
mentează Tașcu Gheorghiu și D. I. 
Suchlanu • Vocabularul prețios. 
Prezintă Florica Nlculescu • Un 
minut... pentru corectitudine 
• Poșta emisiunii de acad. Al. 
Graur. 19,15 Publicitate. 19.20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film serial : „Noile aventuri 
ale lui Huckleberry Finn". 20,25 
Anchetă TV f Monumente tn pe-

20,00 Concert simfonic al orches
trei Radlotelevtziunll. In program: 
Preludiu, fugă șl postludiu de 
Cslkl Boldiszar (primă audiție) și 
Concertul pentru pian și orches
tră nr. 3 de Serghei Rahmaninov. 
Solistă : Sofia Cosma. Dirijor : 
Remus Georgescu. Prezintă Mihai 
Moldovan. 21,00 Buletin de știri. 
21.05 Film artistic : „Lumină Inti
mă". Regia : Ivan Passer. în dis
tribuție : Karel Blazek Zdenek șl 
Vera Kresadlova. 22,20 Documen
tare românești • „Ziduri străbu
ne". Regla : Paul Cojocaru • „Al
ba" — Ilustrații pentru un ghid. 
Regla : Slavomir Popovlcl • „Să
rutul". Regla : Pave! Constanti- 
nescu. 23,00 închiderea emisiunii 
programului II.
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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 — 
19,15; 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.
• Răzbunarea Sfîntuluî î BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,45;
18,45; 21, FAVORIT — 9,30; 11,30; 
13,45; 16. 18,15; 20,30, VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• King Kong evadează : FERO
VIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15, 20,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Soarele alb al pustiului : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Unghiul de cădere : LUMINA
— 9,30—15,45 in continuare ; 19,30.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
BUCEGI — 10; 16; 19,15, FLO- 
REASCA — 10; 16; 19,30.
• 100 de carabine ; FLACĂRA 
10,30; 15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
« Program de desene animate 
pentru copii : DOINA
• In arșița nopții : 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 
MUL SĂRII — 17,45;
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Tarzan, omul junglei ; Fiul lui 
Tarzan : TIMPURI NOI — 9,30— 
16,30 în continuare.
• A doua premieră ; Triptic Bi
zantin ; Vulcani noroioși ; Mar
mura : TIMPURI NOI — 19,30—21 
în continuare.
• Preludiul gloriei — 9; 10,30; 
12,30; 14,30; Parisul cîntă mereu — 
16,30; 18,45; Cei doi timizi — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Călugărița din Monza : GRIVI-
ȚA — 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Bhuvan Shome ; AURORA —9.
• Binecuvîntarea : AURORA — 
12; 15; 17,45; 20,30.
Î» Greșeala regelui : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30.
• In umbra coltului : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 17,45; 
20.
• Feldmareșala : BUZEȘTI — 15; 
17.
• Cadavrul viu : BUZEȘTI — 
19,15.
• Ciclul de filme „Aventurile lui 
Fantomas" : DACIA — 8,30—19,30 
în continuare.
• Măsura riscului : UNIREA — 
14,30.
• My fair lady ; UNIREA — 16,30; 
19,30.
• De țapte ori șapte î VOLGA — 
10; 12; 14, 16; 18,15; 20,30, LIRA — 
15,30; 18: 20,15.
> Canarul șl viscolul j DRUMUL 
SĂRII — 15,30.
ft Fantomas contra Scotland-yard: 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.

16,15.

— 10.
DOINA — 

20,30, DRU- 
20,15, GIU-

• Sentința : COTROCENI — 15,30, 
17,45; 20.
• Sechestru de persoană : GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, TOMIS — 9—15 In continua
re ; 18; 20,15.
• Splendoare In Iarbă :
LOR — 15,30; 18; 20,15.
• Străinii : POPULAR 
18; 20,30, VITAN — 15,30;
• Mayerllng : MUNCA ■
• Soarele vagabonzilor :
— 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul mohican : ARTA — 
13,30; 18; 20.15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Hlbernatus : RAHOVA — 1»; 18; 
20.
• Medicul de la asigurări : FLA
MURA — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
• Ciclul de filme „Legendă șl Is
torie" : MODERN — 8,45; 10,30;
12,15; 14; 15,45; 17,30; 19,15; 21.
• Petrecerea î CRlNGAȘI — 18; 
18; 20.
• Degetul de fler: PACEA — 
15.45; 18; 20.

MOȘI-

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" țla Ateneul Român — 
Sala Studio) : Recital de pian sus
ținut de Octavian Rădoi. Recital 
de sonate susținut de Mihal Dăn- 
cilă, la plan Marleta Leonte — 20.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahla) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul Mic : Don Juan moare 
ca toțj ceilalți — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Năzdrăva
nul Occidentului — 20.
• Teatrul Glulești : Acești tngerl 
triști — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Co
moara din Insula piraților — 16.
• Teatrul „Țăndărică” (sala 
Calea Victoriei) : Gullver tn 
păpușilor — 17; (sala din str. 
demiei) : Strop de Rouă — 
tăcelul — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Jitoarea — 19,30.
• Teatrul Național din Cluj (în 
sala Comedia a Teatrului Națio
nal „I. L. Caraglale”) : Opinia pu
blică — 20.
• Teatrul „Valea Jiului” din Pe
troșani (la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra” (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Avarul — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
,,Cărăbuș” — 19,30; (sal 
lea Victoriei nr. 174) ;
Lunii — 19,30.
• Ansamblul 
Română” ; Pe
20.
• Circul „Globus” : Star circus' 7»
— 16; 19,30.

din 
țara 

Aca- 
bro-

Vră-

19,30; (aala din Ca-
Sonatul

artistic „Rapsodia 
aripile rapsodiei —
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

O ANALIZĂ 
A PREGĂTIRII

HANDBAL (feminin) A

In cîteva rînduri

NOASTRE
Ieri, la sediul C.N.E.F.S., a avut 

loc Plenara comună a Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport și a Comitetului Olimpic Ro
mân. Pe ordinea de zi a lucrărilor au 
figurat analiza stadiului actual de 
pregătire a loturilor olimpice și per
spectivele privind reprezentarea ță
rii noastre la viitoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice '72 de la Sapporo și 
Miinchen, precum și o informare tn 
legătură cu principalele acțiuni În
treprinse în domeniul educației fizi
ce și sportului de masă, in lumina 
Hotărîrii Plenarei C.N.E.F.S. din 2 
februarie 1970.

La lucrările Plenarei au participat 
membri ai C.N.E.F.S. și ai C.O.R., și 
— ca invitați — activiști ai mișcării 
sportive, secretari generali ai federa
țiilor, antrenori, conducători ai unor 
unități sportive, ziariști.

în prima parte a lucrărilor, tova
rășul Anghel Alexe, președintele 
C.N.E.F.S. și al C.O.R.. a prezentat 
un amplu raport cu privire la stadiu) 
îndeplinirii obiectivelor de pregătire 
a loturilor olimpice, pe primii doi 
ani, în vederea participării la J.O. 
din 1972. In continuare, tov. Emil

LOTURILOR
OLIMPICE
Ghlbu, vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
a prezentat planul de măsuri privind 
perioada următoare de pregătire pină 
la viitoarea Olimpiadă.

Plenara a aprobat tn unanimitate 
raportul și planul de măsuri privind 
activitatea viitoare de pregătire a 
loturilor olimpice ale României pen
tru Olimpiada din 1972.

(Agerpres)

HOCHEI PE GHEATĂ
Competiția internațională de hochei 

,)e gheață „Cupa Prieteniei14 pentru 
echipele de juniori a inceput ieri pe 
patinoarele artificiale din București 
și Galați. în Capitală, pe patinoarul 
din parcul sportiv „23 August* 4, 
chipa R. D. Germane a învins cu 
scorul de 11—2 (5—0, 3—1, 3—1) e- 
chipa Ungariei. U.R.S.S. 
cu 10—1 (3—0, 4—1, 3—0) 
loniei.

Rezultatele înregistrate 
România—Dunărea 9—1 ; 
cia—Bulgaria 23—0.

e-

a întrecut 
echipa Po-

la Galați : 
Cehoslova-

„TROFEUL
TIMIȘOARA (corespondentul „SciK- 

teii“ Cezar Ioana). începind de ieri, 
sala Olimpia din Timișoara găzduieș
te ediția a Xl-a a „Trofeului Carpați” 
la handbal feminin, competiție care 
reunește la start elita mondială a a- 
cestui sport : echipele reprezentative 
ale R.D. Germane, U.R.S.S.. Ungariei, 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Poloniei și 
României. Participă, de asemenea, și 
echipa de tineret a țării noastre. Sor
ții au decis ca în prima partidă să se 
intilnească experimentata reprezen
tativă a R.D. Germane și formația de 
tineret a României. Cum era de aș
teptat, sportivele germane s-au impus 
prin tehnică și mai ales prin forță de 
joc, cîștigînd detașat : 19—9 (9—5) în 
continuare, s-au întîlnit reprezentati
vele Cehoslovaciei și Iugoslaviei. 
După un inceput furtunos al handba
listelor iugoslave, care iau un avans 
de 3 puncte, jocul se echilibrează, 
pentru ca apoi jucătoarele cehoslo
vace să preia treptat inițiativa și să 
cîștige în final cu 13—12 (9—7). Cu 
mult interes a fost urmărită partida 
dintre echipele U.R.S.S. și Ungariei, 
actuala deținătoare a titlului de cam
pioană mondială. Handbalistele so
vietice, cu o forță de șut remarcabilă 
și cu un portar în mare formă (a a- 
părat trei lovituri de Ia 7 m), au con-

CARPAȚI11
dus mult timp, lăsind impresia 
vor ciștiga. Spre sfârșit, însă, ele 
slăbit ritmul, fapt de care au profitat 
jucătoarele maghiare, reușind să ega
leze. Scor final 11—11 (3—6).

în ultimul meci al zilei, echipa 
țării noastre a întîlnit formația Po
loniei. Partida a prezentat interes 
doar la început, cînd scorul s-a men
ținut strîns. Apoi handbalistele noas
tre și-au dominat net adversarele, 
etalînd o întreagă gamă de procedee 
tehnice și tactice. Scor final 16—6 
(8-4).

PRONOEXPRES

că 
au

Numerele extrase la Concursul nr. 48 
din 25 noiembrie 1970

Fond general de premii : 1 520 428
ici din care 684 796 lei report.

Extragerea I : 13 40 34 42 11 9.
Fond de premii : 902 537 lei < 

care 462 899 lei report la cat. I.
Extragerea a Il-a : 18 39 5 41 32.
Fond de premii : 617 891 lei din 

care 221 897 lei report cat. A.

din

MIERCURI, LA PLOIEȘTI, intr-un 
meci internațional de fotbal echipa 
locală Petrolul a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) formația greacă Panserai- 
kos. Unicul punct a fost înscris în 
minutul 55 de Ciucu. întîlnirea a fost 
urmărită de peste 2 000 de spectatori.

Peste 4 000 de spectatori au urmă
rit ieri la Pitești jocul internațional 
de fotbal dintre F. C. Argeșul și for
mația braziliană F. C. Curitiba. întil- 
nirea s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 2—2 (2—1). Au marcat 
pentru gazde Dobrin (17’), Jercan 
(44’),iar pentru oaspeți Kruger (32’) 
și Lucas (83’).

ÎN CADRUL TURNEULUI INTER
NAȚIONAL DE HANDBAL (JUNI
ORI) de la Lvov, prima reprezenta
tivă a U.R.S.S. a terminat la egalita
te : 18—18 cu formația Poloniei. E- 
chipa României a întîlnit selecționa
ta Bulgariei. La capătul unui joc ex
trem de echilibrat, sportivii bulgari 
au obținut victoria la limită : 14—13. 
Alte rezultate : U.R.S.S. (b)—R. D. 
Germană 21—20 ; Cehoslovacia—Un
garia 15—13.

LA DORTMUND, ÎN PRIMUL 
MECI, CONTÎND PETRU „OPTIMI
LE” DE FINALA ALE „CUPEI CAM
PIONILOR EUROPENI" la handbal 
masculin, s-au întîlnit echipele vest- 
germane V.F.L. Gummersbach (de
ținătoarea trofeului) și Frischauf 
Goeppingen. Handbaliștii de la V.F.L. 
Gummersbach au obținut victoria cu 
scorul de 20—12 (8—6).
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PLECAREA DELEGAȚIEI MARELUI
HURAL POPULAR AL R. P. MONGOLE

Miercuri la amiază, a părăsit Ca
pitala, îndceptîndu-se spre patrie, de
legația Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, condusă de Dondogiin 
Tevegmid, președintele Marelui Hural 
Popular, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, rectorul Universității de 
Stat din Ulan-Bator, care ne-a vizi
tat țara la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Din delegație au făcut pacte 
M. Damdinpurev, membru al Comisiei 
pentru plan șl buget a Marelui Hural 
Popular, președintele Comitetului 
Executiv al Huralului Popular al 
aimacului Gobi-Sud, S. Hansuren, de
putată, membră a Comisiei pentru 
cultură, învățămînt și sănătate a 
Marelui Hural Popular, șefa unei 
brigăzi de muncă de la Combinatul 
de piele din Ulan-Bator, M. Altan- 
gerel. deputat al Marelui Hural Po
pular, tractorist, A. Codnambaljur,

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI „Rude
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Mihai Marinescu, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Ger
mană, a primit miercuri după-amiază 
pe dr. Rudi Georgie, ministrul con
strucțiilor de mașini pentru industria 
prelucrătoare șl autovehicule din R.D. 
Germană, care se află In țara noastră

La primire, au fost de față loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Ion Crăciun, minis
trul industriei ușoare, Ion Morega,

«
La Ministerul Industriei Construc

țiilor de Mașini s-a semnat în ziua 
de 25 noiembrie 1970 protocolul pri
vind colaborarea și cooperarea in
dustrială și tehnico-științifică pentru 
perioada următoare în domeniul ma
șinilor pentru industria prelucrătoare 
și mijloacelor de transport auto, în
tre acest minister și Ministerul Con
strucțiilor de Mașini pentru industria 
prelucrătoare și autovehicule din 
R.D. Germană.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ing. loan Avram, mi
nistrul Industriei construcțiilor de 
mașini, iar din partea R.D. Germane 
de dr. Rudi Georgie, ministrul con
strucțiilor de mașini pentru industria 
prelucrătoare și autovehicule.

La semnare au fost de față îng. 
Ion Crăciun, ministrul industriei u- 
șoare, membri ai conducerii Ministe
rului industriei construcțiilor de 
mașini.

Au participat, de asemenea, dr. 
Hans Voss, ambasadorul R.D. Ger-

Cronica zilei
SOSIREA AMBASADORULUI 

KUWEITULUI 
In republica socialista 

ROMANIA

Miercuri, 25 noiembrie a.c., a so
sit la București, Ahmad Gheith Ab
dullah, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Kuweitului în Re
publica Socialistă România.

★
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala delegația de experți a Mi
nisterului Agriculturii și Reformei 
agrare din Maroc, condusă de Mehdi 
Dannani, directorul relațiilor exter
ne din Divizia de cercetări agrono
mice, care, la invitația Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii, a făcut o 
vizită în țara noastră.

vremea

Ieri în țară : vremea s-a menținut 
rece în cea mai mare parte a țării, 
exceptînd regiunile din sud-vest, 
unde temperatura a înregistrat în ge
neral o ușoară creștere. Cerul a fost 
Variabil, mai mult acoperit în Mun
tenia, Dobrogea și Moldova. S-a sem
nalat ceață în Oltenia, nordul Munte
niei. vestul Transilvaniei și în Cri- 
șana, unde izolat s-a semnalat și bur
niță. Burniță șj ninsoare slabă s-au 
mai semnalat și în Deltă. Vîntul a 
mai prezentat intensificări în Do
brogea, din sectorul nord. La ora 14 
temperatura oscila între minus 2 
grade la Cotnari și Plopana și 12 la 
Băilești In București : vremea a 
fost relativ rece, cu cerul acoperit. 
Vînt in general slab. Temperatura 
maximă a fost de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 noiembrie. In țară : proce
sul de încălzire ușoară, semnalat la 
începutul intervalului în vestul țării, 
se va extinde treptat și in celelalte 
regiuni. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea precipitații slabe, izolate. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 5 și plus 5 
grade, mai coborîte în depresiuni, 
iar maximele între 5 și 15 grade. 
Ceată locală. In București : vreme In 
curs de încălzire. Cerul va fi schim
bător. Vînt slab. Temperatura tn creș
tere.

LOTO
Premiile tragerii din 20 

1970
noiembrie

Extragerea I : Categoria 2 : 1,70 a 
49 324 lei ; cat. 3 : 9,85 a 8 513 lei ; 
cat. 4 : 40,75 a 2 058 lei ; cat. 5 : 126,85 
a 661 lei ; cat 6 : 129 05 a 650 lei.

Report categoria I : 133 874 lei.
Extragerea a Il-a : 

1x25% a 59 762 lei și 1x10’/» a 23 905 
lei ; B : 1,80 a 36 469 lei ; C : 7,30 a 
S 993 lei ; D : 18,10 a 3 627 lei ; E : 
27.60 a 2 378 lei ; F : 42.65 a 1 539 Iei.

Ambele extrageri : Categoria Z : 
865,05 a 100 lei. 

Categoria A :

funcționar al Marelui Hural Popular, 
și B. Cimidors, referent al Ministeru
lui Afacerilor Externe.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați de 
Ștefan Voitec, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Marii Adunări Naționale, Ilie 
Murgulescu și Gheorghe Necula, 
vicepreședinți al M.A.N., Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Dumitru Balalia, Dumitru Coliu, 
Traian Ionașcu, Alexandru Sencovici, 
Gheorghe Vasilichi, Aurel Vijoli, 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, deputați 
ai M.A.N.

Au fost de față Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R.P. Mongole la 
București, și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit oas
peților buchete de flori.

adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

A fost prezent, de asemenea, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, dr. Hans Voss.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost discutate 
unele acțiuni de colaborare și coope
rare în domeniul industriei construc
țiilor de mașini stabilite de Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică, precum și noile posibili
tăți de dezvoltare și adîncire a coo
perării și specializării In producție în 
acest domeniu care prezintă interes 
reciproc.

(Agerpres)

mane la București, precum și mem
brii celor două delegații.

Acțiunile de cooperare și colabo
rare cuprinse în documentul mențio
nat privesc domenii importante ale 
construcțiilor de mașini ca : mașinile- 
unelte pentru prelucrarea metalelor, 
mijloace de transport auto, mașini 
agricole, mașini pentru industria u- 
șoară și altele.

★
în timpul vizitei In țara noastră, 

ministrul Rudi Georgie și Ceilalți 
specialiști care îl însoțesc au vizitat 
o serie de uzine constructoare de 
mașini.

Cu prilejul vizitei in țara noastră 
a ministrului construcțiilor de ma
șini pentru industria prelucră
toare și autovehicule din R.D. Ger
mană, ministrul industriei construc
țiilor de mașini din țara noastră, a 
oferit miercuri un dineu, iar amba
sadorul R.D. Germane la București 
un cocteil. '

(Agerpres)

Experții marocani au avut convor
biri la Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii cu privire la posibilitățile 
de dezvoltare a colaborării și coope
rării in domeniul agriculturii între 
cele două țări și au vizitat Academia 
de științe agricole și silvice, institute 
de cercetări și stațiuni experimen
tale, ferme, unități ale industriei 
constructoare de mașini și utilaje a- 
gricole.

★
după-amiază a sosit in 
delegație a Mișcării stu-

Miercuri 
Capitală o 
dențești universitare din Guatemala, 
care la invitația Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din Româ
nia, întreprinde o vizită în țara 
noastră.

(Agerpres)

A 46-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII REPUBLICII POPULARE MONGOLE

Schimbări înnoitodre în viata
unui popor străvechi

După ultima escală la 
Irkuțk, In mai puțin de o 
oră de zbor, am ajuns la 
Ulan-Bator. Coline acoperi
te cil o mantie subțire de 
zăpadă, căzută în primele 
zile de noiembrie, Încon
joară orașul-capitală. Aiqi> 
tn orașul așezat pe valea 
rîului Tola, culegem prime
le impresii despre realitățile 
de astăzi ale Mongoliei 
populare, despre realizările 
harnicului popor mongol in 
făurirea vieții noi, socialis
te.

Vechea Urga — cunoscută 
tn trecut ca o aglomerare 
de iurte, în mijlocul cărora 
dominau clădirile templelor 
budiste și ale reședinței de 
iarnă a hanilor mongoli — 
și-a schimbat numele tn 
Ulan-Bator în urmă cu 46 
de ani, o dată cu proclama
rea Republicii Populare 
Mongole. De fapt, de a- 
tunci a început și noua is
torie a capitalei țării. Pro
fundele transformări înnoi
toare, care au schimbat ra
dical fața vechii așezări, se 
văd la tot pasul.

Simbol al muncii creatoa
re, constructive a poporu
lui mongol. Ulan-Batorul. 
renăscut din temelii, ni se 
înfățișează ca un oraș in 
plină dezvoltare și moder
nizare. Cu mindrie, gaz Jele 
ne conduc și ne arată im
presionanta piață Suhă Ba
tor din centrul capitalei, 
zonele industriale, cartiere
le noi unde s-au înălțat și 
se înalță numeroase blocuri 
de locuințe ; străbatem îm
preună bulevarde largi, vi
zităm edificii culturale, mu
zee evocînd frămîntata is
torie a acestui străvechi 
popor.

Ulan-Batorul numără as
tăzi peste 250 000 de locui
tori, ceea ce înseamnă a-

IZ/z/fa delegației 
de activiști 

ai P.C.R. in Cuba
HAVANA 25 — Corespondentul

Agerpres. Victor Stamate, transmite : 
Delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Rohjân, condusă de tova
rășul Dan Marțian, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
face o vizită de schimb de experiență 
în această țară, a vizitat o serie de 
obiective agricole din provincia 
Havana.

în continuarea vizitei, membrii de
legației române au fost primiți la 
sediul Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba de Manuel 
Stolike și Arsenio Alonso, adjuncți ai 
șefului secției organizatorice a C.C. 
al P.C. din Cuba, precum și de acti
viști. ai Comisiei de orientare a revo
luției, cu care au avut o discuție to
vărășească în probleme de interes co
mun.

Se impun noi pași 
pentru o pace 

trainică în Europa
PRAGA 25 — Corespondentul A- 

gerpres Eugen Ionescu transmite : 
Ziarul cehoslovac „Rude Pravo" pu
blică în numărul său din 25 noiembrie 
un comentariu pe marginea parafării 
tratatului polono—vest-german. După 
ce subliniază importanța deosebită a 
documentului pentru întărirea secu
rității in Europa, comentariul arată în 
continuare : „După încheierea trata
tului, putem să apreciem mult mai 
pozitiv perspectivele tratativelor 
dintre R.S. Cehoslovacă și R.F. a 
Germaniei". Arătînd că guvernul can
celarului Willy Brandt va trebui să 
înfrîngă în această problemă rezis
tența acelor cercuri și forțe din R.F. a 
Germaniei care vor căuta să demons
treze că „cererea R.S. Cehoslovace 
privind recunoașterea nevalabilității 
acordului de la Miinchen de la bun 
început este inacceptabilă", comenta
riul relevă că, în ultima vreme, s-a 
subliniat de cîteva ori de către fo
rurile cele mai competente că 
R.S. Cehoslovacă este gata oricînd 
să înceapă tratativele șl că depinde 
doar de guvernul vest-german cînd 
vor începe ele. „Nu dorim să-1 im
punem vreun termen, dacă guvernul 
vest-german nu este încă pregătit 
pentru tratative — se spune în co
mentariu. După Varșovia, trebuie, 
însă, să se facă și alți pași pentru . 
a se asigura o pace mai trainică 
Europa".

în

capitale

proximativ o cincime din 
populația țării. Creșterea 
numărului locuitorilor ca
pitalei este nemijlocit lega
tă de dezvoltarea multila
terală a orașului, el fiind 
astăzi cel mai mare centru 
economic și cultural al 
Mongoliei socialiste. Dacă 
înainte de revoluția popu
lară aici nu existau nici 
măcar simple .ateliere meș
teșugărești, in prezent se 
află zone industriale puter
nice care tmprind, intre al
tele, o centrală termoelec
trică, combinate de prelu
crare ă pieilor, de indus
trializare a cărnii, un com
binat textil, o fabrică de con
fecții, un complex pentru 
producerea de prefabricate 
din beton etc. Sînt în curs 
de construcție noi obiective 
industriale.

Dar Mongolia se i
drește astăzi și cu i
centre industriale de 
Darhan, de la Cioibalsan șl 
din alte orașe. Este de re
levat că, dacă în anii pri
mului cincinal precumpă
neau Întreprinderile indus
triei ușoare și alimentare, 
în ultimii ani acestea au 
cedat locul industriei ener
giei electrice și combustibi
lului, a materialelor de 
construcție și a prelucrării 
metalelor neferoase, care 
se dezvoltă pe baza valori
ficării resurselor naturale 
ale țării. Se îndeplinesc cu 
succes sarcinile stabilite de 
Congresul al XV-lea al 
Partidului Popular Revolu
ționar Mongol pentru dez
voltarea industriei în cinci
nalul 1966—1970. Astăzi, in
dustria Mongoliei realizea
ză in 20 de zile o producție

echivalentă cu cea obținută 
în întregul an 1940.

Crearea și dezvoltarea in
dustriei naționale — a că
rei pondere în produsul so
cial total atinge 35 la sută 
— reprezintă, indiscutabil, 
una din realizările cele mai 
importante obținute de po
porul mongol, sub condu
cerea partidului, în anii pu
terii populare. O dezvoltare 
continuă a cunoscut și a- 
gricultura, șl, mai ales, 
creșterea animalelor — ra
mură cheie a «conomiei 
mongole. Despre realizările 
dobîndite și despre perspec
tivele de mărire a produc
ției agricole ne-a vorbit, in 
cadrul unei conferințe de 
presă, tovarășul Dash, mi
nistrul agriculturii. între 
altele, el a arătat că în
cheierea cooperativizării a- 
griculturii, crearea gospo
dăriilor agricole de stat au 
permis o creștere numeri
că a șeptelului, sporirea 
productivității animalelor, 
extinderea suprafețelor cul
tivate, mai ales cu grîu. Di
recțiile principale în care 
au fost și sînt îndreptate 
eforturile sînt construirea 
unui mare număr de adă
posturi pentru animale, iri
garea pășunilor pe mari 
suprafețe și stocarea fu
rajelor pentru iarnă. Pen
tru dezvoltarea continuă «. 
șeptelului este elocvent de 
arătat că In 1970 au fost 
crescute 7,7 milioane de a- 
nimale tinere, în prezent 
șeptelul atingînd 21,4 mili
oane capete.

Dar nu mai puțin sem
nificative sînt și realizările 
pe tărîmul învățămîntului, 
științei și culturii. Puterea 
populară a moștenit un 
analfabetism de masă. După

Congresul al X-lea al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Raportul Comitetului Central
prezentat de tovarășul Jănos Kădâr

prescurtat
BUDAPESTA. — Agenția M.T.I. 

transmite Raportul de activitate al 
Comitetului Central prezentat la 
Congresul al X-Iea al P.M.S.U. de 
Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U. Analizînd procesele care 
s-au desfășurat în Ungaria în pe
rioada ce a trecut de la Congresul 
precedent, raportul relevă că, drept 
urmare a unei dezvoltări nemaiîn- 
tîlnite de la eliberare, Ungaria s-a 
transformat dintr-o țară agricolă re
lativ dezvoltată într-o țară indus
trială, cu o agricultură dezvoltată ; 
s-au produs profunde transformări, 
structurale, care au afectat situația 
claselor de oameni ai muncii ; s-au 
produs mari progrese sociale în re
lațiile dintre oraș și sat. In ultimii 
cinci ani, numărul muncitorilor a 
crescut cu 8’/». în economia națională 
lucrează în prezent 2 600 000 munci
tori. Muncitorii dau cea mai mare 
parte a venitului național al țării. Ei 
exercită o influență determinantă a- 
supra tuturor păturilor de oameni ai 
muncii ; prin munca sa, comportarea, 
disciplina și concepția despre lume, 
clasa muncitoare influențează întreaga 
societate ; creșterea în continuare a 
rolului său conducător corespunde in
tereselor întregului popor. Cealaltă 
clasă importantă a societății ungare — 
țărănimea, care a pășit pe calea dez
voltării socialiste, a realizat, de ase
menea, mari succese. Consolidarea co
operativelor agricole, producția în 
marile întreprinderi agricole, crește
rea nivelului muncii pe baze colec
tive au dus la sporirea veniturilor 
țărănimii, Ia îmbunătățirea condițiilor 
ei de trai. Intelectualitatea își dă, 
de asemenea, bine seama de fap
tul că munca ei de creație se 
poate dezvolta in mod cu adevărat 
liber numai in condițiile orînduirii 
sociale socialiste. Numai In această 
orinduire intelectualitatea poate fi 
convinsă că rezultatele utile și re
marcabile ale muncii ei nu servesc 
intereselor egoiste și înguste ale ex
ploatatorilor capitaliști, ei cauzei co
mune a avîntului și viitorului feri
cit al poporului. Micii burghezi — 
meșteșugarii, micii comercianți și 
ceilalți reprezentanți gi sectorului 
particular — reprezintă, sub raportul 
numărului și ponderii, o parte mică a 
societății. în interesul înfăptuirii mă
rețelor țeluri obștești muncesc și mi
cii proprietari ; prin muncă conștiin
cioasă, majoritatea lor aduc o con
tribuție utilă la satisfacerea nevoilor 
sociale.

în același timp — se spune mai 
departe în raport — trebuie să ținem 
seama de faptul că și în condițiile 
noastre se manifestă contradicții in
tre interesele dezvoltării de perspec
tivă a societății și nevoile cotidiene 
ale populației, între interesele mun
citorilor și țăranilor, intre interesele 
societății In ansamblu și interesele 
individuale și de grup. Deosebiri de 
interese se manifestă la repartizarea 
venitului național, în privința pre
țurilor, salariilor și pieței, în proble
ma stabilirii ritmurilor de ștergere a 
deosebirilor dintre oraș și sat și 
în alte probleme. Contradicțiile sus
menționate pot fi depășite și rezol
vate: în cursul muncii de zi cu zi".

„Noi — subliniază raportul — 
am făcut un pas însemnat înainte, 
dar nu ne putem opri. Dezvoltarea 
ascendentă a țării impune înainte de 
toate consolidarea continuă a rela
țiilor de producție socialiste, crește
rea nivelului 
tății claselor 
dezvoltarea 
socialiste ale

în continuare, raportul, ocupîn- 
du-se de rolul statului democrat- 
popular în perioada construirii socia

de conștiință și a uni- 
de oameni ai muncii, 
continuă a trăsăturilor 
societății noastre".

raportul, 
statului

cum ne-a informat tovară
șul Gombosuren, ministrul 
adjunct al educației, anal
fabetismul a fost de mult 
lichidat ; a fost generalizat 
învățămintul obligatoriu de 
7 ani. Actualmente, peste 
500 de școli de învățămînt 
general, citeva zeci de in
stituții de învățămînt spe
cial și școli profesionale și 
tehnice funcționează în re
publică. Din statisticile o- 
ficiale rezultă că în pre
zent fiecare al șaselea lo
cuitor este cuprins intr-o 
formă de învățămînt ; Ia 
10 000 de locuitori există 
165 de studenți, iar la 600 
de oameni — un medic. A- 
cademia de științe și insti
tutele sale de cercetări își 
îndreaptă principalele efor
turi spre rezolvarea pro
blemelor legate de continua 
dezvoltare a economiei și 
culturii. Dacă înainte de re
voluție Mongolia nu avea 
nici un teatru, acum are 10 
Spectacolul cu care s-a în
cheiat adunarea festivă pri
lejuită de aniversarea zia
rului „Unen", la care am 
participat. împreună cu re
prezentanți ai ziarelor cen
trale din mai multe țări, 
ne-a oferit posibilitatea să 
cunoaștem cîteva dintre co
morile artei naționale mon
gole.

...O distanță enormă des
parte vechea așezare de pe 
riul Tola de Ulan-Batorul 
de azi. Transformările în
noitoare petrecute aici, ca 
și în întreaga țară, întru
chipează marile progrese 
făcute de poporul mongol, 
tn mai puțin de o Jumă
tate de secol, pe drumul 
dezvoltării economice și so
ciale a patriei sale, sub 
flamura socialismului.

Mirean ANGELESCU

la consolidarea 
poporului mun-

la cel de-al

lismului, arată că forța statului so
cialist rezidă in faptul că principala 
lui bază politică o constituie alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea. De 
strajă statului clasei muncitoare, a 
cuceririlor socialiste ale oamenilor 
muncii, a suveranității și independen
ței Republicii Populare Ungare, a in
tegrității ei teritoriale și ordinii in
terne stau cu fidelitate forțele ar
mate, organele Ministerului Afaceri
lor Interne. împreună cu forțele ar
mate, de strajă patriei și puterii popu
lare stau membrii detașamentelor de 
gărzi muncitorești, iar Ia paza ordi
nii publice participă activ și membrii 
apărării civile.

„Sintem convinși — se spune mai 
departe în raport — că statului îi 
revine un rol important in perioada 
construirii socialismului. Respingem 
părerile care pun la îndoială rolul 
statului socialist, îi minimalizează în
semnătatea și prin slăbirea puterii 
de stat în esență creează o amenin
țare la adresa cuceririlor poporului. 
Sarcinile noastre interne, precum și 
actuala situație internațională nece
sită noi eforturi pentru consolidarea, 
statului nostru socialist, pentru ridi
carea rolului său organizator în do
meniul economiei și culturii, pentru 
dezvoltarea și perfecționarea activi
tății administrative de stat. în ace
lași timp sîntem datori să urmărim 
ca mase șl mai mari ale populației 
să fie atrase la viața obștească, la 
activitatea organelor de stat, a sfa
turilor locale și altor organizații de 
stat".

Referindu-se în continuare Ia pro
blemele sfaturilor locale, raportul 
atată că principiul autoconducerii 
presupune și face necesare legătura 
strinsă’ dintre sfaturile locale cu 
populația, cu masele de oameni ai 
muncii și, în același timp, controlul 
multilateral asupra activității lor. 
„Există oameni care văd în conti
nuarea descentralizării conducerii și 
in creșterea autonomiei sfaturilor lo
cale o primejdie pentru trăinicia pu
terii populare. Comitetul Central al 
partidului este convins că dezvolta
rea mai departe a vieții de stat și a . 
democrației socialiste, în cadrul că
reia va crește autonomia sfaturilor 
locale, constituie o politică de clasă 
justă, care servește ' 
statului și a puterii 
ci tor".

Amintind că încă 
IX-lea Congres al partidului s-a ară
tat necesitatea introducerii de modi- 
ficărf în Constituția țării, raportul 
arată că această muncă a necesitat 
un timp îndelungat și în prezent se 
află într-un stadiu care va permite 
să se încheie în viitorul apropiat. 
„Noi considerăm necesar și propunem 
ca Adunarea noastră de Stat să pro
cedeze Ia modificările corespunzătoa
re și să dezvolte în continuare legea 
fundamentală a Republicii Populara 
Ungare în conformitate cu situația 
societății noastre în prezent".

în partea din raport consacrată 
problemelor vieții interne de partid 
se subliniază : „Partidul nostru, 
ca avangardă comunistă, marxist- 
leninistă a clasei muncitoare, este 
conducătorul ideologico-politic al so
cietății ungare ; el îndrumă și orga
nizează construcția socialistă și slu
jește in felul acesta interesele între
gului popor maghiar. Partidul este în 
măsură să-și aducă la îndeplinire co
respunzător misiunea sa istorică nu
mai pentru că și numai datorită fap
tului că în activitatea sa el se 
călăuzește de teoria științifică a mat- 
xism-leninismului“.

Principiul organizatoric cel mai 
important al activității partidului — 
se arată mai departe în raport — 
este centralismul democratic. „în ac
tivitatea noastră practică, noi căutăm 
să pregătim hotăririle pe cale demo
cratică, prin dezbaterea multilaterală 
și liberă a problemelor, ascultarea și 
luarea in considerare a diferitelor pă
reri și, de asemenea, căutăm ca hotă
rîrile adoptate .să fie îndeplinite inte
gral, obligatoriu și Întocmai. Fără 
democrația internă de partid nu se 
poate asigura adevărata unitate ideo
logică și politică a partidului, nu se 
poate dezvolta o înaltă conștiință, în
temeiată pe convingerea intimă. Fără 
centralism, fără supra și subordona
rea organizațiilor de partid, partidul 
nu constituie o forță organizată ; se 
pierde rolul său de detașament înain
tat, se descompune, in numeroase clu
buri de discuții, incapabile de acțiuni 
unite".

Ocupîndu-se de problema numă
rului și corpponenței P.M.S.U., în 
raport se arată că din punctul de 
vedere al forței organizatorice a 
partidului, nu este indiferent nu
mărul membrilor de partid. Capaci
tatea sa de acțiune și adevărata pu
tere de influență constă, paralel cu 
linia politică justă, și în unitatea rîn- 
durilor sale. „Comitetul Central poa
te raporta Congresului că în ultimii 
patru ani unitatea Ideologică, politi
că și organizatorică a partidului și 
capacitatea sa de acțiune s-au întărit 
și mai mult. Partidul va întări și pe 
viitor unitatea rîndurilor sale și nu 
va permite nimănui subminarea și 
distrugerea ei nici din afară, nici 
din interior. Disciplina de partid 
liber consimțită, corespunzătoare-nor- 
melor leniniste, este obligatorie pen
tru toți comuniștii, indiferent de 
funcție șl titlu."

în raport se arată că „tn ultimul 
timp, în activitatea Comitetului Cen
tral șl a organelor sale executive — 
Biroul Politic, secretariatul ți apara
tul Comitetului Central, parțial in 
activitatea comitetelor și organiza
țiilor de partid — accentul s-a pus 
pe analiza diferitelor probleme și pe 
elaborarea hotăririlor de partid șl, In 
mai mică măsură dectt era necesar, 
se acorda atenție controlului Îndepli
nirii hotăririlor adoptate. Pentru 
partid îmbunătățirea controlului este 
absolut necesară și urgentă".

Făcînd o serie de propuneri de mo
dificare a statutului partidului, ra
portul preconizează. Intre altele, co- 
borirea vîrstei limite 
intrarea tn partid de 1 
18 ani.

Oprindu-se pe larg 
ce revine sindicatelor 
organizații de masă, raportul sub
liniază : „Cucerirea puterii de către 
clasa muncitoare, victoria societății 
socialiste au creat condiții noi, au

minlme pentru 
la 21 de ani Îs

asupra rolulu: 
și celorlalte

pus probleme noi și în activitatea sin
dicatelor. Sarcina lor de bază pe care 
acestea o și rezolvă a devenit consoli
darea puterii politice a clasei mun
citoare, a intereselor generale ale po
porului, sprijinirea construcției socie
tății socialiste. Dar activitatea sin
dicatelor nu se limitează nu
mai la aceasta. Sindicatele își în
deplinesc rolul lor în apărarea drep
turilor oamenilor muncii și în ace
lași timp pozițiile lor corespund ce
rințelor dezvoltării sociale, în pe
rioada dată, intereselor țării".

„în scopul educării tinerilor — se 
spune mai departe în raport — o 
deosebită atenție trebuie acordată 
faptului că U.T.C. este schimbul de 
mîine al partidului. Trebuie să facem 
ca tinerii să-și însușească învățătura 
marxist-leninistă, să facem din ei 
oameni disciplinați, cu un înalt și 
dezvoltat simț al datoriei, gata pen
tru orice jertfe spre binele colectivu
lui, al poporului, al patriei socialiste. 
Trebuie să avem permanent în ve
dere că tineretul este speranța șl vii
torul partidului, al poporului, al pa
triei socialiste !“.

în partea din raport consacrată 
politicii economice a P.M.S.U., se a- 

. rată că pentru elaborarea unor ana
lize fundamentate, a unei multitu
dini de variante, de soluții, au fost 
necesari ani și că, în sfîrșit, solu
țiile și-au găsit întruchiparea în re
forma mecanismului economic. Esen
ța acestei reforme este : înfăptuirea 
gospodăririi socialiste planice cu aju
torul mijloacelor economice de regle
mentare, acordarea independenței e- 
oonomice întreprinderilor, cointeresa
rea materială a colectivelor de oa
meni ai muncii și a fiecărui munci
tor. „Atît în interiorul țării, cit și 
dincolo de frontierele sale, s-au gă
sit prieteni sinoeri, care și-au expri
mat Îngrijorarea, dacă inovațiile 
noastre vor fi justificate. Cercurile 
revizioniste de dreapta se așteptau la 
slăbirea orînduirii noastre, iar în 
cercurile sectariste, dogmatice se 
prezicea un asemenea final. Duș
manii noștri vorbeau despre primii 
pași făcuți în direcția economiei ca
pitaliste de piață cu intenția de a 
provoca derută. Comitetul Central 
poate raporta Congresului : am reu
șit să introducem reforma economică 
fără perturbări, principiile sale fun
damentale au fost verificate ; noul 
sistem de conducere a economiei ac
ționează cu succes".

Referindu-se în continuare la înde- 
pjlnirea planului cincinal, raportul 
arată : „pînă la încheierea cincina
lului a mai rămas mai bine de « 
lună, dar și în prezent putem raporta 
Congresului că cel de-al treilea plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale a fost îndeplinit cu succes. 
Venitul național a crescut cu 39—40 
la sută, mai mult decît s-a prevăzut. 
Producția industrială a crescut cu 
33—35 la sută, cea agricolă — cu 
16—17 la sută. Totodată, trebuie vă
zut și faptul că în perioada celui 
de-al treilea plan cincinal, o serie de 
factori au exercitat o influență ne
favorabilă asupra dezvoltării sănă
toase a economiei noastre. Numai 
55—60 la sută din creșterea produc
ției industriale a avut loc pe seama 
creșterii productivității muncii ; n-a 
crescut în măsura cuvenită nivelul 
tehnic al producției. N-a fost uni
formă înfăptuirea investițiilor, n-a 
sporit eficiența lor ; s-au observat de
ficiențe în problema gospodăririi for
ței de muncă și în domeniul discipli
nei în muncă".

Cu privire la viitorul plan 
cincinal, raportul arată : Comi
tetul Central consideră principa
lele prevederi ale celui de-al pa
trulea plan cincinal ca juste : în pe
rioada 1971—1975 se prevede creșterea 
venitului național cu 30—32%, cota 
acumulărilor trebuie să constituie 
23—25”/», cota consumului — 75— 
77’/» ; producția industrială trebuie să 
crească în cinci ani cu 32—34’/», tot
odată 75—80% din creștere trebuie 
să fie realizată pe seama creșterii 
productivității muncii ; producția a- 
gricolă se planifică să crească cu 
15—16%. Ceilalți indicatori principali 
ai planului corespund de asemenea 
politicii economice a partidului și 
sînt reali". Noul plan al celui de-al 
patrulea cincinal prevede creșterea 
venitului fiecărui om 
25—27% și creșterea 
al unui muncitor cu

„Există oameni —

7o

al muncii cu 
salariului real 
16—18%.
se spune mai

departe în raport — cane ar vrea să 
atribuie unele probleme ale vieții 
noastre economice nerezolvate încă 
său care n-au fost rezolvate în mă
sura cuvenită, orînduirii socialiste, 
sau — după cum se observă în ulti
mul timp — reformei conducerii e- 
cohomice. O asemenea atitudine, o 
asemenea apreciere a problemelor, în 
cel mai bun caz, dovedește o necu
noaștere a relațiilor reciproce, iar In 
cel mai rău caz constituie o calom
nie dușmănoasă. înfăptuirea țelurilor 
reformei este împiedicată în multe 
cazuri de lipsurile activității noastre. 
Bizuindu-ne pe succesele considera
bile obținute în înfăptuirea politicii 
economice, în activitatea economică 
creatoare, trebuie să adoptăm in pe
rioada următoare măsuri ferme pen
tru înlăturarea greșelilor, pentru îm
bunătățirea și dezvoltarea în conti
nuare a activității economice".

Chemînd la combaterea unor fe
nomene negative, In raport se arată 
că „în sfera de activitate a între-

♦

BUDAPESTA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Pintea, trans
mite : In a treia ti a lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres al P.M.S.U. au 
continuat dezbaterile pe marginea 
rapoartelor prezentate. Participanți! 
la dezbateri au abordat multiple pro
bleme concrete ale construcției econo
mice șl ale vieții de partid. Biszku 
Bela, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., s-a referit 
pe larg în cuvîntul său la modificării» 
propuse a fi aduse statutului partidu
lui, modificări izvorîte din necesita 
tea dezvoltării continue a democrației 
de partid, a întăririi muncii colective 
Mai mulți delegați s-au referit la pro 
blemele situației internaționale, la 
politica externă a Ungariei. Astfel, 
Komoczin Zoltan, membru al Birou- 

prinderilor Industriale și comerciala 
de stat au apărut în număr mai mare 
și intr-un domeniu mai larg diferit* * 
asociații, cooperative fictive, aface
riști particulari care realizează ve
nituri considerabile. Ministerele, or
ganele departamentale sînt datoare 
să stea de strajă inviolabilității pro
prietății sociale socialiste, a dreptu
rilor și surselor de venituri ale sta
tului. Trebuie să se exercite un con
trol corespunzător pentru ca să nu fie 
lezat monopolul de stat asupra comer
țului exterior, inclusiv activitatea în
treprinderilor dotate cu dreptul da 
desfășurare de sine stătătoare a ac
tivității de comerț exterior. Există 
însă conducători din economie și chiar 
întreprinderi care, neținînd seama de 
interesele obștești, recurg la mijloace 
ieftine și prin diferite manevre 
orientează activitatea economică a 
întreprinderilor în detrimentul eco
nomiei naționale sau al cumpărăto
rilor. Condamnăm realizarea de ve
nituri prin speculă, opunerea inte
reselor întreprinderii intereselor ob
ștești".

PNOM PENH 25 (Agerpres) — 
„Luptele se intensifică în Cambodgia, 
a cărei capitală se află din ce în ce 
mai izolată de restul țării", a trans
mis agenția France Presse. Forțele 
patriotice au declanșat acțiuni simul
tane asupra a 12 obiective militare ale 
regimului Lon Noi din provincia 
Kompong Son. Principala cale de 
comunicație dintre acest important 
port cambodgian și Pnom Penh este 
controlată de patrioți. De asemenea,
detașamentele forțelor populare de 
rezistență au reușit să preia contro
lul asupra căilor de acces spre pro
vincia Battambang și au întrerupt 
circulația pe șoseaua dintre Battam
bang și Siem Reap.

Patru capitale provinciale — Kom
pong Son, Kompong Cham, Kompong 
Thom și Siem Reap — sînt în prezent 
izolate de Pnom Penh.

mîn- 
noile 

i la

Ocupîndu-ec în continuare de pro
blemele vieții ideologice a P.M.S.U., 
raportul subliniază : „Sursa perma
nentă a dezvoltării ideologiei noastre, 
întemeiată de Marx și Engels, dez
voltată de Lenin, este influența re
ciprocă dintre teorie și practică. 
Practica constituie o verificare sigu
ră a teoriei, ea o Îmbogățește. Teoria 
marxist-leninistă se formează și s® 
dezvoltă ca urinare a activității prac
tice, a experienței partidelor comu
niste și muncitorești. Generalizarea 
experienței practice și dezvoltarea 
continuă a teoriei este datoria fiecă
rui partid. în anii care au trecut, In 
viața culturală a țării s-au răspîndit 
și mai mult tendințele socialiste, via
ța culturală și spirituală și-a îmbo
gățit conținutul, a crescut nivelul 
cultural al poporului. Politica parti
dului în domeniul culturii este tra
dusă în viață, în liniile sale funda
mentale, contribuie cu succes la dez
voltarea artelor și prin aceasta la în
făptuirea unor importante țeluri so
ciale. Firește, dezvoltarea este înso
țită de căutarea căilor și nu o sin
gură dată se realizează prin contra
dicții și discuții. Totuși, dezvol
tarea este evidentă". „Nu admitem
— se subliniază în raport — ca în
domeniul culturii să se pună la În
doială autoritatea partidului, compe
tența statului socialist. Din banii 
societății statul poate să sprijine nu
mai operele care slujesc interesele 
societății socialiste. Sprijinim și d« 
acum înainte arta socialistă, realistă, 
care se situează-pe poziții partinic» 
în problemele fundamentale de im
portanță vitală ale poporului și anii?-' 
nirii, căre sînt pătrunse de conștiință 
da tori ei'sociale".........

în partea din report consacrată 
activității internaționale a P.M.S.U. 
și politicii externe a guvernului un
gar, se subliniază : „Vom tinde și în 
viitor spre colaborare, lărgirea colabo
rării. cu toate țările socialismului, in
clusiv cu acelea de care ne despart 
deosebiri de vederi". „Considerăm
— se spune mai departe în raport — 
drept aliații noștri popoarele colo
niale și foste coloniale, popoarele 
care luptă împotriva imperialismului, 
sîntem solidari cu mișcarea lor de 
eliberare națională și vom face to
tul pentru a sprijini lupta lor. în ce 
privește relațiile noastre interstatale 
cu țările capitaliste, partidul, gu
vernul și poporul nostru luptă cu 
fermitate pentru coexistența pașnică 
a țărilor cu orînduiri sociale diferite. 
In perioada la care se referă rapor
tul, în conformitate cu orientarea 
politicii noastre externe, pe baza 
principiilor respectării reciproce a 
suveranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
și avantajului reciproc, s-au lărgit 
relațiile politice, economice și cul
turale ale țării noastre cu numeroase 
țări ale lumii capitaliste".

Abordînd problemele securității eu
ropene, raportul subliniază că „Ape
lul țărilor Tratatului de la Varșovia 
a fost primit, în linii generale, favo
rabil. Ca urmare a acțiunilor diplo
matice întreprinse de guvernele țărilor 
socialiste, care au inițiat apelul, in
clusiv de guvernul Ungariei, precum 
și de guvernul Finlandei și guvernele 
altor țări, se maturizează condițiile 
pentru convocarea conferinței gene- 
ral-europene în problemele securită
ții. Considerăm că conferința poate fi 
convocată încă în viitorul apropiat și 
guvernul nostru, la rîndul său, este 
gata să facă totul în interesul con
vocării și al desfășurării cu succes a 
acestei conferințe".

„Republica Populară Ungară — se 
subliniază mai departe în raport — a 
fost în principiu întotdeauna adepta 
normalizării relațiilor interstatale, 
inclusiv Cu R.F.G., și tot așa este și 
acum. în decursul anilor între țările 
noastre s-au stabilit largi relații eco
nomice reciproc avantajoase. Acum 
am încheiat un tratat comercial pe 
termen lung, In ambele țări funcțio
nează reprezentanțe comerciale ofi
ciale. Noi sîntem gata, dacă pentru 
aceasta se va coace situația, să dez
voltăm și pe viitor relațiile noastre 
cu R.F.G., înțelegînd prin aceasta și 
reglementarea în cele din urmă a re
lațiilor noastre diplomatice".

Raportul Comitetului Central al 
P.M.S.U. se ocupă și de alte probleme 
ale vieții internaționale și ale miș
cării, comuniste și muncitorești.

★

lul Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a prezentat pe larg poziția 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar în diferite probleme internațio
nale actuale și ale mișcării comunista 
și muncitorești internaționale. Despre 
relațiile economice cu țările membre 
ale C.A.E.R., ca și despre unele aspec
te ale relațiilor de colaborare econo
mică și cooperare industrială ale Un
gariei cu celelalte țări a vorbit Nvere 
Rezso, membru al Biroului Politia 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

Miercuri, congresul a fost salutat 
le delegații unor partide comuniste 
șl muncitorești din Austria, Belgia, 
Cipru, R.P.D. Coreeană, Cuba. Fin
landa, Franța, Iugoslavia și altele.

Dezbaterile congresului continuă.



Credit pe termen lung, 
fără dobîndă, acordat

României de către China
PEKIN 25 — Corespondentul Ager

pres, Ion Gălățeanu, transmite : In 
spiritul relațiilor de prietenie și co
laborare dintre poporul român și 
poporul chinez și de întrajutorare re
ciprocă dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză, la Pekin a fost .semnat, Ia 25 
noiembrie, acordul cu privire la ofe
rirea de către China a unui credit 
pe termen lung, fără dobindă, Româ
niei.

Acordul a fost semnat de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, și Li Sien-nien, 
vioepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze.

La ceremonia semnării au asistat 
Ciu En-lai, membru al Comitetului

Vizita in R.

Permanent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat. Ciu Hui-tzo, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
adjunct al șefului Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Ciao Kuan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Li 
Cian, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Fan I, președintele 
Comitetului pentru legături eoonomi- 
ce cu străinătatea, și alte persoane 
oficiale chineze.

Au fost, de asemenea, prezenți Au
rel Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin. Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică.

P. Chineză
a tovarășului 

Gheorghe Rădulescu
Cu prilejul vizitei in R. P. Chi

neză a tovarășului Gheorghe , Ră
dulescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, ambasadorul român 
la Pekin, Aurel Duma, a oferit o re
cepție în seara zilei de 25 noiembrie.

Au participat Ciu En-lal, Li Sien- 
nien, Ciu Hui-tzo, Fan I, Ciao Kuan- 
hua, Li Cian, Sie Huai-da, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul Comerțu
lui Exterior ale R. P. Chineze. în 
timpul reoepției, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, tovarășii Gheorghe Rădu
lescu și Li Sien-nien au rostit cuvin- 
tări.

Mulțumind pentru invitația de a 
vizita Republica Populară Chineză, 
pentru primirea călduroasă și pentru 
dragostea cu care oaspeții români au 
fost înconjurați, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a arătat că acestea consti
tuie o expresie vie a prieteniei po
porului chinez față de poporul român 
și a împărtășit sentimentele de stimă, 
prietenie și solidaritate internaționa- 
listă pe care poporul român, P.C.R. 
și guvernul țării noastre le nutresc 
față de poporul chinez, față de parti
dul și guvernul Republicii Populare 
Chineze. Vizita pe care delegația 
noastră a făcut-o în minunata dv. 
țară, a spus vorbitorul, ne-a oferit 
prilejul să cunoaștem în mod nemij
locit munca harnică și entuziastă a 
poporului chinez eliberat și deplin 
stăpîn pe destinul său.

Noi vedem în toate realizările sale 
expresia muncii neobosite politice și 
organizatorice a P.C. Chinez, forța 
politică conducătoare în R. P. Chine
ză, care, în frunte cu președintele 
Mao Tzedun, a dus poporul chinez 
din victorie în victorie pe calea re
voluției și a făuririi vieții sale noi, 
pe calea făuririi unui stat socialist 
puternic și înfloritor. Poporul român 
acordă o înaltă prețuire relațiilor de 
prietenie frățească și colaborării pe 
multiple planuri cu poporul frate 
chinez. Vă asigurăm că parti
dul și guvernul nostru, întregul po
por român — care in prezent sînt 
angajate cu toate forțele în înfăptui
rea sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea — vor acționa cu consec
vență pentru întărirea continuă a in
disolubilei prietenii româno-chineze, 
a solidarității lor militante, a spus 
vorbitorul.

Exprimîndu-ș! deplina satisfacție 
pentru rezultatele convorbirilor avute 
cu delegația guvernamentală chineză 
condusă de tovarășul Li Sien-nien, 
vorbitorul a relevat atmosfera tovă
rășească, în spiritul marxism-leninis- 
mului și al internaționalismului pro
letar, în care au decurs convorbirile.

Consecventă politicii sale externe, 
România dezvoltă multilateral rela
țiile sale cu alte state, în primul 
rind cu țările socialiste, manifestîn- 
du-se în mod activ ca detașament 
al frontului mondial al forțelor anti- 
imperialiste. Prețuind în mod deo
sebit relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Chineză, partidul și guvernul 
țării noastre acordă, totodată, o mare 
însemnătate rolului legitim ce revine 
Republicii Populare Chineze in re
zolvarea problemelor majore care 

întrevedere c

frămîntă lumea contemporană, în 
lupta pe plan internațional împotriva 
acțiunilor agresive ale imperialismu
lui, pentru apărarea independenței și 
libertății popoarelor.

în încheiere, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a toastat pentru prietenia 
trainică dintre partidele, țările și po
poarele noastre, in sănătatea pre
ședintelui Mao Tzedun, a vicepre
ședintelui Lin Biao, a premierului 
Ciu En-lai și a vicepremierului Li 
Sien-nien, a celorlalți conducători de 
partid și de stat ai Republicii Popu
lare Chineze.

în cuvîntul său, vicepremierul Li 
Sien-nien. a mulțumit din toată ini
ma, în numele guvernului și poporu
lui chinez, pentru sentimentele de 
profundă prietenie pe care poporul 
român le nutrește față de poporul 
chinez. în timpul vizitei dv., con
ducătorii celor două delegații au avut 
convorbiri cordiale și prietenești, in 
cadrul cărora a avut loc un larg 
schimb de păreri privind relațiile 
dintre țările noastre și asupra unor 
probleme internaționale și au reali
zat acorduri cu privire la colabora
rea economică dintre țările noastre, 
a spus vorbitorul. Faptele au dove
dit încă o dată că relațiile noastre 
se bazează pe respectarea reciprocă 
a independenței și dezvoltării de 
sine stătătoare, ceea ce corespunde 
pe deplin marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. După 
ce a arătat că oaspeții români au 
avut posibilitatea să cunoască reali
zările obținute de poporul chinez in 
domeniul revoluției și construcției 
urmînd învățătura președintelui Mao 
Tzedun de bizuire pe forțele proprii, 
vicepremierul Li Sien-nien a arătat 
că anul acesta, cînd România a fost 
lovită de calamități naturale de mari 
proporții, harnicul și curajosul popor 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în frunte cu tova
rășul Nicclae Ceaușescu, bizuindu-se 
pe forțele sale proprii, a învins cala
mitățile. naturale, creind, astfel, con
dițiile pentru îndeplinirea cu succes 
a planului pe anul acesta și a nou
lui plan cincinal care va începe anul 
viitor.

Sub loviturile ferme ale popoare
lor vietnamez, laoțian, cambod
gian și ale popoarelor țărilor din 
Asia, politica de agresiune șl de 
război a imperialismului american a 
suferit deja înfrîngeri dezastruoase, 
a spus vorbitorul. Se întărește și se 
lărgește frontul unit al popoarelor 
chinez, coreean, al celor trei popoare 
indochineze și ale țărilor din Asia 
în lupta lor fermă împotriva reîn
vierii militarismului japonez de că
tre reacțiunea americano-japoneză. 
Dar lumea de astăzi nu mai este Ui
mea de ieri, Asia de astăzi nu mai 
este Asia de ieri, a spus Li Sien- 
nien

Rugind să transmită sentimentele 
de prietenie profundă ale poporu
lui chinez către poporul frate ro
mân, vicepremierul Li Sien-nien a 
toastat pentru prietenia și unitatea 
frățească dintre cele două partide, 
cele două țări și cele două popoare 
ale Chinei și României, pentru în
florirea și prosperitatea Româ
niei, in sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer, a celorlalți conducători 
de partid și de stat români.

Penn Nouth,
primul ministru al Guvernului Regal de Unitate

Națională al
PEKIN 25 (Agerpres). — Tovară

șul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, a avut 
în cursul zilei de miercuri o tntîlnire 
cu Penn Nouth, primul ministru al 
Guvernului Regal de Unitate Națio
nală al Cambodgiei. La intîlnire a 
participat Aurel Duma, ambasadorul 
român la Pekin.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, pri
mul ministru cambodgian a transmis 
mulțumiri sincere poporului, guver
nului și Consiliului de Stat ale Re
publicii Socialiste România pentru

Cambodgiei
sprijinul acordat cauzei juste a luptei 
poporului khmer pentru independen
ță națională.

Delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Ro
mânia, con<^us® tovarășul Con
stantin Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., a vizitat, în continuarea 
călătoriei pe care o Întreprinde in 
R. D. Vietnam, expoziția „25 de ani

Vizita delegației P.C.R. 
in Belgia

BRUXELLES 25 (Agerpres). — 
Miercuri a sosit la Bruxelles dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Partidului Socialist 
Belgian, face o vizită in această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Tudor Ionescu și Ghizela Vass, mem
bri ai C.C. al P.C.R., Grigore Co- 
martin, secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C R-, și George Se
rafin, redactor-șef adjunct la revista 
„Lumea".

La aeroportul internațional Za- 
ventem, delegația a fost intîmpinată 
de J. Van Eynde, vicepreședinte al 
P.S.B., G. Matthot și Jan Luyten, 
secretari naționali ai P.S.B., Georges 
Dejardin, membru al Biroului Națio
nal al P.S.B., precum și de alți acti
viști ai partidului. Au fost de față 
Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României la Bruxelles, și membri ai 
ambasadei.

Salutînd sosirea în Belgia a dele

gației P.C.R., Van Eynde și-a expri
mat satisfacția pentru continuarea 
contactelor dintre cele două partide 
și a amintit vizita făcută de o dele
gație a P.S.B. în România, la invi
tația P.C.R., în luna septembrie 1969. 
Vicepreședintele P.S.B. și-a exprimat 
convingerea că prezența delegației 
Partidului Comunist Român in Belgia 
și convorbirile ce vor avea loc cu 
acest prilej vor contribui la dezvol
tarea in continuare a legăturilor 
dintre cele două partide, dintre po
poarele român și belgian

Mulțumind pentru cordiala primire 
făcută delegației, tovarășul Manea 
Mănescu a declarat că această vi
zită confirmă bunele relații existente 
între P.C.R. și P.S.B. Conducătorul 
delegației române și-a exprimat, în 
același timp, convingerea că schim
bul de vederi și contactele ce vor avea 
loc vor fi utile pentru ambele părți 
și se vor răsfrînge în mod fructuos 
asupra colaborării și cooperării intre 
cele două țări și popoare.

A
întrevedere 

W. UlbrichtA. Gromiko
BERLIN 25 (Agerpres). — Andrei 

Gromiko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., care a sosit miercuri 
la Berlin, a avut o intîlnire cu Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Miniștri, și alți conducători ai R. D. 
Germane.

în timpul convorbirii au fost a- 
bordate probleme actuale privind 
securitatea europeană, care pre
zintă interes pentru ambele părți.

SENATORI AMERICANI CONDAMNĂ 
BOMBARDAMENTELE ASUPRA 
TERITORIULUI R. D. VIETNAM

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Agenția Reuter relatează că din în
trebările insistente puse, în cadrul 
dezbaterilor din Congresul S.U.A., mi
nistrului apărării, .Melvin Laird, re
zultă că majoritatea senatorilor, atit 
democrați cit și republicani, conside
ră bombardarea teritoriului R. D. 
Vietnam de aviația americană și tri
miterea grupului special de comando 
pe teritoriul acestui stat drept cea 
mai gravă escaladare a războiului din 
Indochina de la încetarea, in urmă cu 
doi ani, a bombardamentelor asupra 
teritoriului Republicii Democrate 
Vietnam. Președintele Comisiei se
natoriale pentru problemele externe, 
William Fulbright, a caracterizat ac
țiunea întreprinsă de grupul de co
mando ca o operațiune provocatoare, 
care ar putea să aibă drept rezultat 
„intensificarea- luptelor și escalada
rea războiului". Aceste acțiuni — a 
arătat el — depășesc cadrul strict 
militar, „devenind probleme politice

care se repercutează asupra posibi
lităților practice de a se pune capăt 
războiului". „Singura modalitate de 
a obține eliberarea prizonierilor de 
război americani, a precizat Ful
bright, constă în negocierea unui sfir- 
șit al acestui război".

Senatorii democrați Mike Mans
field și Edmund Muskie au deplins, 
de asemenea, hotărîrea de a efectua 
raidurile de bombardament și acțiu
nea trupelor americane în teritoriul 
nord-vietnamez, susținînd că ast
fel de aventuri militare nu trebuie 
să fie acceptate de Senat și criticînd 
Administrația pentru faptul că nu a. 
consultat în prealabil Congresul.

„Departamentul de Stat a fost in
format, consultat și implicat" în le
gătură cu raidurile de bombardament 
ale aviației americane asupra teri
toriului R.D. Vietnam și a incursiu
nii grupului special de comando, a 
declarat John King, purtătorul de 
cuvint al Departamentului de Stat.

0 declarație a M.A.E. al R.D. Vietnam
HANOI 25 (Agerpres). — Un re

prezentant al Ministerului de Exter
ne al Republicii Democrate Vietnam 
a făcut o declarație în legătură cu 
recenta conferință de presă ținută la 
Washington de Melvin Laird, minis
trul apărării al S.U.A., care a încercat 
să justifice atacarea teritoriului 
R. D. Vietnam de către aviația ame
ricană.

Afirmațiile ministrului american
♦

PARIS 25 (Agerpres). — „Războiul 
din Vietnam continuă cu o intensi
tate neslăbită ; poporul vietnamez 
luptă fără răgaz și luptă victorios", 
a declarat ministrul afacerilor exter
ne al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Thi Binh, într-un in
terviu acordat agenției U.P.I. Ea a 
subliniat că cei care se referă la o 
slăbire a luptelor din Vietnam 
denaturează adevărul, aceasta fiind 
„o manevră ce urmărește să dezar
meze opinia publică".

Conducătoarea delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la convor
birile de la Paris a declarat că 
această conferință bate pasul pe loc

nu pot disimula gravitatea provocări
lor militare comise de S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam. Guvernul R. D. 
Vietnam avertizează în mod hotărit 
S U.A. asupra consecințelor unor ase
menea acte și cere încetarea tuturor 
acțiunilor care Încalcă suveranitatea 
și securitatea R D. Vietnam, a subli
niat reprezentantul M.A.E. al R. D. 
Vietnam.

IN PARLAMENTUL ITALIAN 

Ședință-maraton 
pentru adoptarea 

„decretului economic"
ROMA 25 — Corespondentul Ager

pres, Nicolae Puicea, transmite : în- 
cepînd de marți seara, Camera De
putaților a Parlamentului italian se 
află în ședință continuă. în baza unei 
propuneri făcute de șeful grupului 
parlamentar democrat-creștin, Giulio 
Andreotti, deputății au hotărit, cu 
majoritate de voturi, ținerea unei 
așa-numite „ședințe-maraton" pînă 
la exprimarea votului final asupra 
decretului guvernamental de „relan
sare" a economiei italiene. Această 
măsură a fost inițiată de către majo
ritatea guvernamentală pentru a 
evita prelungirea discuțiilor pe mar
ginea numeroaselor amendamente 
propuse la actualul decret și care ar 
fi putut duce la expirarea din nou a 
termenului legal de 60 de zile, fără 
ca decretul să fi fost aprobat de par
lament.

în legătură cu situația care s-a 
creat, Biroul Politic al Partidului Co
munist Italian a dat publicității o de
clarație în care subliniază că P.C.I. 
luptă pentru „modificarea punctelor 
fundamentale ale decretului" In sco
pul de a obține „o schimbare gene
rală a politicii economice naționale". 
Pînă in prezent, se spune In decla
rație, au fost obținute o serie de re
zultate pozitive și „P.C.I. consideră 
că. în momentul de față, sarcina 
principală este aceea de a desfășura 
o amplă acțiune politică asupra tu
turor problemelor ce preocupă ma
sele largi și privesc orientarea poli
ticii economice și sociale".

Siria dorește să participe
într-un comentariu consacrat ho- 

tăririi luate de R.A.U., Sudan și Li
bia, prin Carta de la Tripoli, de a 
crea o uniune tripartită, postul de 
radio Damasc arată între altele că : 
partidul Baas va realiza aspirațiile 
maselor, „unind soarta noastră cu cea 
a R.A.U., Sudanului și Libiei și va 
crea prin aceasta nucleul marii uni
tăți arabe... Va trebui să luăm fără 
lntîrziere măsurile eficace pentru 
stabilirea unei asemenea uniuni. Ori-

la uniunea RAU.-libia-Sudan
ce lntirziere. indiferent de motivări, 
este inadmisibilă".

, Ziarul egiptean ,.A1-Ahram“ a- 
nunță că generalul Hafez Assad, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Siriei, este așteptat să sosească la 
Cairo. Potrivit cotidianului citat, ge
neralul Hafez va discuta cu președin
tele Anwar Sadat despre „strtngerea 
legăturilor și a cooperării Intre cele 
două țări".

★

din cauza „lncăpățînării Administra
ției S.U.A.". „Statele Unite — a spus 
ea — trebuie să accepte retragerea 
trupelor lor pină la 30 iunie 1971. 
Ele trebuie să accepte formarea unui 
guvern provizoriu de coaliție la Sai
gon".

Referindu-se la recentele atacuri 
ale aviației S.U.A. asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam, Nguyen Thi Binh 
a spus că acestea „constituie acte 
de o gravitate ’ixtremă, o provocare 
fățișă. Dacă noi atacuri vor avea loc, 
Statele Unite trebuie să poarte răs
punderea pentru toate consecințele. 
Pînă acum, noi am hoțărît să nu 
participăm Ia ședința de săptămîna 
aceasta a convorbirilor de pace".

chile Naționalizarea bogățiilor naturale, 
obiectiv de primă urgență

SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager
pres). — „Naționalizarea zăcăminte
lor de cupru și a celorlalte bogății 
naturale ale țării constituie sarcina 
cea mai urgentă a guvernului nos
tru" — a declarat ministrul chilian 
al industriei miniere, Orlando Can- 
tuarias. In vederea realizării acestui 
obiectiv, a arătat el, a fost creată o 
comisie specială care examinează 
toate problemele legate de naționali
zarea resurselor naturale și pregăteș
te un proiect de lege corespunzător.

Președintele Băncii centrale chilie
ne, Alfonso Inostrosa, a exprimat 
părerea că naționalizarea băncilor 
particulare din Chile și instituirea 
unui control sever asupra comerțului 
exterior vor facilita normalizarea si
tuației financiare a țării. Referitor 
la problemele comerțului exterior, 
președintele Băncii centrale a decla
rat că Chile va depune eforturi in

direcția dezvoltării schimburilor cu 
țările socialiste.

Reprezentanții In parlament ai 
Partidului Național Conservator din 
Chile au hotărit să sprijine progra
mul de naționalizare al guvernului 
Unității Populare, inclusiv introdu
cerea. unui amendament constituțio
nal care să legalizeze acest pro
gram. Decizia a fost adoptată marți 
în cadrul unei reuniuni extraordina
re a deputaților acestui partid, după 
ce ministrul minelor, Orlando Can- 
tuarias, a anunțat măsurile pe care 
guvernul intenționează să le adopte 
in viitorul apropiat in acest scop.

Hotărîrea Partidului Național Con
servator din Chile este interpretată 
ca reprezentind o încercare de su
praviețuire politică a partidului, care 
caută astfel să-și păstreze o influen
ță în țară, in urma înfrîngerii sufe
rite la recenta confruntare electo
rală.

Problemele securității 
și cooperării europene 

In centrul convorbirilor 
italo- vest-germane

ROMA 25 — (De la corespondentul 
nostru). Miercuri după-amiază a luat 
sfîrșit vizita oficială în Italia a can
celarului Republicii Federale a Ger
maniei, Willy Brandt. în comunicatul 
dat publicității la Roma se subliniază 
că cele două părți au fost de acord 
asupra „necesității de a favoriza — 
respectîndu-se principiul garantării 
suveranității și independenței tutu
ror statelor — destinderea In Europa 
și de a contribui la Întărirea coope
rării internaționale". In acest con
text, au fost analizate perspectivele 
unei conferințe asupra securității și 
colaborării europene, afirmindu-se 
„necesitatea unei pregătiri corespun
zătoare a acesteia, care, în lumina 
evoluției tratativelor în curs — să 
permită explorarea posibilităților 
concrete de succes ale unei negocieri 
asupra problemelor europene nere
glementate".

Cancelarul Brandt a evocat „acțiu
nile politice recente ale guvernului 
federal, cu referire specială la trata
tul cu Polonia și la continuarea dia
logului cu R.D.G." — se spune în 
comunicat. Acordînd sprijin liniei po
litice a guvernului de la Bonn față 
de țările socialiste din Europa — 
menționează același document — Ita
lia a apreciat pozitiv tratatul sovie
te—vest-german din 12 august, care 
„constituie un important pas spre o 
îmbunătățire a relațiilor Est-Vest“

Convorbirile Brandt—Colombo s-au 
referit, de asemenea, la situația din 
Orientul Apropiat, cele două părți 
exprimindu-și sprijinul față de ‘re
zolvarea în cadrul Națiunilor Unite 
a acestei probleme, în vederea reali
zării unei „soluționări pașnice și de 
durată a oonflictului".
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Inițiative inspirate 
de interesele păcii

agențiile de presă transmit:
de luptă și de muncă a poporului 
vietnamez", Muzeul Revoluției și 
Uzina mecanică din Hanoi.

Walter Scheel la Belgrad. 
Ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Federale a Germaniei, Walter 
Scheel, a sosit la Belgrad, intr-o vi
zită oficială în Iugoslavia, Ia invitația 
secretarului de stat pentru afacerile 
externe, Mirko Țepavaț. La sosire, 
Scheel a declarat : „Nu există nimic 
spectacular în prezenta mea vizită 
în Iugoslavia ; ea este o continuare 
firească a contactelor dintre țările 
noastre și corespunde bunelor relații 
care s-au statornicit între ele".

Un decret instourînd con
trolul de stat asupra tuturor

întreprinderilor metalurgice 
și de rafinare a minereuri
lor a fost semnat de președintele 
Boliviei, Juan Jose Torres, în scopul 
„de a proteja interesele naționale de 
penetrația capitalului monopolist 
străin".

Președintele Comisiei 
pentru coordonarea cola
borării dintre R.S.F. Iugo
slavia și C.A.E.R., Dragi^ Di°- 
kovici, membru al Vecei Executive 
Federale, l-a primit pe Piotr Neporoj- 
nîl, ministrul energeticii și electrifi
cării al U R.S.S., care se află într-o

vizită in Iugoslavia — menționează 
agenția Taniug.

Autorul atacului comis 
împotriva unui membru al 
gărzii sovietice rarc asigura 
paza Monumentului ostașilor sovie
tici din sectorul englez al Berlinului 
occidental, la 7 noiembrie, va fi re
ținut preventiv pînă la 8 decembrie, 
conform hotărîrii judecătorului bri
tanic Ekkehard Weil. La 8 decembrie, 
atentatorul va compărea în fața unui 
tribunal militar britanic.

Greva de 48 de ore a per
sonalului medical din Ita
lia a paralizat activitatea spitalelor 
din întreaga țară.

Tratative economice iu- 
goslavo-albaneze. secretarul

CORESPONDENTA de la c. alexandroaie

si colaborării internaționale
Ecoul propunerilor romanești în comitetele

Adunării Generale a 0. N. U.

Caracterul constructiv al politicii 
externe a României socialiste, 
spiritul de înaltă răspundere în 
care abordează problemele de in
teres major ale vieții internațio
nale, contribuția adusă la activita
tea Organizației Națiunilor Unite 
în vederea creșterii rolului și efi
cienței sale, toate acestea s-au 
oglindit în votul unanim întrunit 
miercuri de proiectul de rezoluție 
Inițiat de țara noastră cu privire 
la consecințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor, după ce, cu 
două zile înainte, proiectul referi
tor la rolul științei șl tehnologiei 
și necesitatea întăririi cooperării 
internaționale pe acest tărim fu
sese, de asemenea, adoptat cu una
nimitate de voturi.

Cele două probleme, care au fă
cut obiectul unor largi dezbateri în 
Comitetul politic al Adunării Ge
nerale și, respectiv, în Comitetul 
pentru problemele economice și fi
nanciare, sînt în strînsă interdepen
dență, situindu-se in actualitatea 
stringentă. Așa se și explică in
teresul deosebit cu care au fost 
primite aceste inițiative ale țârii 
noastre, puternicul lor ecou, dovedit 
și prin marele număr de state, din 
toate regiunile geografice și apar- 
ținînd unor sisteme social-politice 
diferite, care au ținut să-și înscrie 
numele în calitate de coautori, ală
turi de România, ai proiectelor de 
rezoluție respective.

Votul unanim întrunit de rezolu
ția depusă la punctul „consecin
țele economice șl sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra cauzei păcii și 
securității in lume" evidențiază 
consensul In privința necesității de 
a se atrage atenția tuturor state
lor, a guvernelor, asupra pericole
lor grave generate de competiția 
irațională a înarmărilor și implicit 
in ce privește imperativul adoptă
rii unor măsuri urgente și eficace 
pentșu a i se pune imediat capăt. 
Aceasta este de altfel și esența re
zoluției adoptate, care, in partea ci 
operativă, prevede lansarea unui 
apel al Adunării Generale către 
toate statele, cerîndu-le să depună 
eforturi hotărite pentru a bara ce
tea înarmărilor.

Inițiativa României de a aduce 
în dezbaterea O.N.U. această pro
blemă a fost salutată de majorita
tea covîrșitoare a reprezentanților 
statelor membre ale organizației, 
atit în plenara sesiunii ordinare și 
a celei jubiliare, cit șt in cadrul 
Comitetului politic, căruia i-a fost 
repartizată. „Avem convingerea, 
declara reprezentantul Austriei, 
Kurt Waldheim, sintetizlnd părerea 
multora dintre cei care au luat 
cuvîntul, că dezbaterea șl studie
rea propunerii României privind 
consecințele economice și 
ale cursei înarmărilor sînt 
tură să ne furnizeze o bază solidă 
pentru activitatea noastră in di
verse comitete ale Adunării Gene
rale". Reprezentanții Uniunii So
vietice, Iranului. Marocului, Iugo-

sociale
de n.a-

nu cita 
la da- 

memo-
slaviei, Italiei, pentru a 
declt ctțiva, s-au referit 
tele concrete cuprinse în 
randumul guvernului român — care, 
după cum se știe, a devenit docu
ment al O.N.U. — privind exorbi
tantele cheltuieli militare și reper
cusiunile lor profund dăunătoare 
asupra progresului economic și so
cial al statelor, nivelului de viață al 
popoarelor, păcii și securității în
tregii omeniri. De o largă adeziune 
s-a bucurat ideea că reducerea a- 
cestor cheltuieli — prin încetarea 
competiției înarmărilor șl realizarea 
unor pași semnificativi pe calea spre 
dezarmare generală — ar crea posi
bilități ample în vederea lichidării 
decalajului economic ce separă 
acum țările avansate de cele slab 
dezvoltate, în interesul progresului 
material al Întregii omeniri.

Cea de a doua propunere a 
României, „rolul științei și tehnolo
giei moderne in dezvoltarea na
țiunilor și necesitatea întăririi coo
perării economice și tehnico-știin- 
țifice intre state", care a întrunit, de 
asemenea, aprecierea pozitivă una
nimă a statelor membre ale orga
nizației, reflectă preocuparea țării 
noastre pentru soluționarea unei 
probleme majore, esențială pentru 
progresul națiunilor și pentru insăși 
cauza păcii. Numeroși vorbitori 
au scos în evidență însemnă
tatea prevederilor rezoluției care 
preconizează adoptarea unor mă
suri concrete pentru a se asigura 
accesul tuturor țărilor, Indiferent 
de gradul lor de dezvoltare sau de 
sistemul lor social-politic, la cu
ceririle științei și tehnicii, factori 
de bază ai propășirii economice și 
îmbunătățirii condițiilor da viață 
ale tuturor popoarelor.

„Este o inifiativă de o utilitate și 
Importanță indiscutabile" (Jesus 
Fernandez — Venezuela). „Delega
ția țării mele salută și privește cu 
simpatie nobila inițiativă a Româ
niei" (A.V. Zaharov — U.R.S.S.). 
„Această inițiativă vine In sprijinul 
eforturilor pentru lichidarea pră- 
pastiei ce separă nivelurile de dez
voltare ale țărilor avansate și celor 
rămase in urmă" (Malcolm Cole — 
Sierra Leone). Aceste spicuiri din 
discursurile celor peste 30 
delegați, care s-au pronunțat 
sprijinul propunerii românești, slnt 
o ilustrare semnificativă a audien
ței sale largi.

Dezbaterile asupra celor două 
inițiative ale României au consti
tuit totodată un prilej pentru multe 
delegații de a exprima sentimente 
de simpatie șl prietenie față de po
porul român, de stimă și considera
ție față de politica externă a 
României, care, și cu acest prilej, a 
dovedit că este ferm Îndreptată 
spre înfăptuirea 
pace, progres și 
umanității.
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Comitetul politic al Adunării__

nerale a O.N.U. a aprobat două 
proiecte de rezoluție afro-asiatice 
care condamnă politica de apartheid 
promovată de regimul din R.S.A.

Ge-

Evoluția evenimentelor
din Guineea

federal pentru comerț exterior 
al R. S. F. Iugoslavia, Muhamed 
Hadzie, l-a primit miercuri Ia Bel
grad pe Vasil Kati, adjunct al minis
trului comerțului al R. P. Albania, 
care conduce delegația economică 
baneză Ia convorbirile în vederea 
cheierii unui protocol comercial 
1971, informează agenția Taniug.

al- 
In- 
pe

In urma cercetărilor ,ntr®- 
prinse 
ton de 
ricani 
pentru 
mostrele de sol lunar aduse de nava 
spațială „Apollo-12“. Procedeul se a- 
nunță extrem de simplu și oferă se- 
lenauților nu numai posibilitatea pre
lungirii vizitei pe Lună — prin ob
ținerea ad-hoc a celor două elemen
te vitale — ci, în același timp, și o 
sursă de combustibil pentru vehicu
lele selenare.•V.

la Centrul spațial de la Hous- 
către un grup de savanți ame- 
s-a izbutit să se sintetizeze, 
prima dată, apă și oxigen din

CONAKRY 25 (Agerpres). — Postul 
de radio Conakry a anunțat miercuri 
că, la chemarea Biroului Politic Na
țional al Partidului Democrat din 
Guineea, salariații din serviciile oră
șenești, transporturi, Întreprinderi și 
instituții de stat și-au reluat activi
tatea normală. în capitală și în 
suburbiile acesteia, trupele guverna
mentale dețin controlul deplin asu
pra situației. Lupte sporadice au loc, 
totuși, acolo tinde punctele de rezis
tență ale mercenarilor nu au fost de
finitiv lichidate ; nave militare por
tugheze continuă să patruleze in a- 
pele teritoriale ale Guineei.

în legătură cu o nouă tentativă de 
debarcare a 1 unor forțe mercenare în 
Guineea, Diallo Telli, secretarul ge
neral al Organizației Unității Africa
ne, a declarat că Sudanul. R.A.U., 
Nigeria, Libia și Algeria au pregă
tite trupe pentru a fi trimise în- Gui
neea dacă guvernul de la Conakry va 
adresa o cerere in acest sens. Diallo 
Telli a lansat, totodată, un apel, în 
numele președintelui Seku Tură, tu
turor țărilor africane de a trimite a- 
vioane de vinătaare și bombardament 
Guineei „pentru a o ajuta să com
bată submarinele și navele de război 
portugheze care continuă să se afle în 
apele teritoriale ale Guineei". Preșe
dintele Seku Ture, a menționat Diallo 
Telli, este perfect sănătos, cu toate că 
au fost lansate numeroase atacuri îm
potriva palatului său în primele ore 
ale agresiunii ; el conduce personal 
rezistența populară.

La New York, grupul țărilor afri
cane membre ale Organizației Na
țiunilor Unit.e a dat publicității un 
comunicat, care subliniază că țările 
africane iși exprimă întreaga lor so
lidaritate cu guvernul și poporul 
guineez.

De asemenea, statele africane au 
trimis o scrisoare președintelui Con
siliului de Securitate în care se de
clară îngrijorate față de repetatele 
acte de agresiune împotriva indepen
denței și integrității teritoriale care 
au loc la granițele țărilor limitrofe 
cu coloniile portugheze din Africa.

Totodată, misiunea specială de an
chetă a Consiliului de Securitate 
pentru Guineea, formată din repre
zentanți ai cinci țări — Nepal, Co
lumbia, Finlanda, Zambia și Polonia 
— a sosit la Conakry.
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