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Considerată în Maroc ca evenimentul politic cel mai de seamă al anului, vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, polarizează interesul cel mai viu i al înaltelor personalități ale țării, al opiniei publice. Prestigioasa personalitate a șefului statului român, aportul său neobosit la întărirea colaborării și prieteniei între popoare, politica consecventă a țării noastre pe plan extern consacrată cauzei destinderii și păcii domină întreaga desfășurare a vizitei, fie că este vorba de contactele politice, fie că se referă la primirea de o deosebită cordialitate din partea populației. în toastul său de luni seara, Maiestatea Sa regele Hassan al II-lea a subliniat tocmai aceste aspecte esențiale ale vizitei președintelui Ceaușescu, iar presa de astăzi reflectă unanim semni-• ficația deosebită a present"! înaltului oaspete român.Și astăzi am fost martorii «nor momente remarcabile, dintre care pe prim plan se situează convorbirea dintre cei doi șefi de stat, desfășurată într-o atmosferă de cordialitate, de deplină înțelegere reciprocă. De asemenea, întîlni- rile care au avut loc între personalitățile politice române și marocane au fost dominate de interesul comun de a extinde și diversifica în viitor cooperarea pe multiple planuri dintre România și Maroc.Adăugind la aceasta Contactul direct cu realitățile vieții din această frumoasă țară, cu trecutul său, cu bogatele sale tradiții, prilejuit de vizitarea Rabatului, întîlnirile președintelui Ceaușescu cu generoasa și exuberanta populație din capitală și încheind cu dineul oferit în cinstea Maiestății Sale regele Hassan al II-lea, nu facem decît să întregim filmul celei de-a doua zi a prezenței pe pămîntul Marocului a șefului statului român.Dimineața zilei de ieri a fost consacrată vizitării capitalei marocane, păstrătoare a unor Impresionante opere de artă islamică, vestite în lumea în
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AGRICULTURII NOASTRE COOPERATISTE

AL REPUBUCU SOCIALISTE ROMÂNIA, 

NICOLAE CEAUȘESCU, IN MAROC

Modalități eficiente 
in exploatarea

sistemelor de irigații

Pretutindeni, în vizita prin capitala Marocului, președintele Nicolae Ceaușescu este Intîmpinat cu aplauze și 
pclamajiî Jelefoto; Agerprez

treagă. Sub briza Oceanului Atlantic, palmierii, eucalipții, portocalii cu fructele în rod adaugă prin coloritul lor viu nuanțe specifice peisajului sărbătoresc al orașului în care vechi monumente se îmbină armonios cu edificii moderne.Este ora 10,30. La „Kasr el- Duiuf“, garda regală prezintă onorul, după ceremonialul tradițional, în timp ce președintele Nicolae Ceaușescu părăsește reședința sa, îndreptîn- du-se spre oraș. Șeful statului român este însoțit de Hadj Ahmed Balafrej, ministru, reprezentant personal al M. S. regele Hassan al II-lea, Youssef Bel Abbes Taarji, ministru al afacerilor externe, Mustapha Farres, secretar de stat al planului, Driss Ben- nouna, șeful protocolului regal și al Cancelariei, precum și de alți membri ai Comitetului de onoare.Sub soarele generos al Africii, pe valea- înverzită a Uedu- lui bu Regreg se profilează vechiul turn Hassan („frumos" în limba arabă), celebra operă neterminată a sultanului Abou Yacoub el Mansour din dinastia Almohazilor. O vastă platformă pardosită cu dale de piatră, din care se înalță ca niște copaci frînți cele 360 de coloane, ale vechii moschei, distruse de cutremurul din 1755, se așterne la picioarele minaretului care a rezistat a- cestui cataclism, punîndu-i și mai mult în valoare grandoarea și frumusețea. Acest turn de 44 metri, ridicat la sfîrșitul secolului al XII-lea, care urma să fie al treilea prin măreția sa, după Koutoubya din Marrakech șl „Giralda" din Sevilla, rămîne azi uh simbol al trecutului față de replica pe care i-o dă arta marocană contemporană,în incinta acestui străvechi edificiu, regele Mohammed al V-lea a inaugurat în 1962 lucrările mausoleului ce îi. poartă numele, pântheon consacrat memoriei ilustrului bărbat de stat de al cărui nume se leagă lupta pentru obținerea independenței naționale și întemeierea Marocului de azi.
(Continuare în pag. a III-a)

Convorbiri oficiale

între președintele Nicolae Ceaușescu

și regele Hassan al II-lea
Marți după-amiază au avut loc, în cabinetul de lucru al suveranului marocan, convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea Sa regele Hassan al II-lea.Cei doi șefi de stat au examinat stadiul actual al relațiilor bilaterale și posibilitățile de promovare 

a acestora pe multiple planuri. S-a 

căzut de acord, în acest sens, asupra modalităților concrete de dezvoltare și intensificare a relațiilor prietenești româno-maroca- ne, convenindu-se ca organele de resort din cele două țări să acționeze în vederea aplicării măsurilor preconizate pentru adîncirea colaborării și cooperării reciproc a- vantajoase.Președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hassan al II-lea au abordat, de asemenea, probleme actuale ale situației internaționale.întîlnirea dintre cei doi șefi de stat s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, de deplină înțelegere.Conducătorii celor două țări au continuat apoi convorbirile în prezența persoanelor oficiale române
Dineu oficial oferit 

de președintele 
Nicolae Ceaușescu, 

în onoarea Maiestății Sale
regele Hassan al II-lea

Marți seara, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a oferit, cu prilejul vizitei sale oficiale în Maroc, un dineu în o- noarea Maiestății Sale regele Hassan al II-lea.Au participat prințul Moulay Abdallah, membri al Cabinetului regal, premierul marocan și membri ai guvernului, președintele Camerei Reprezentanților, personalități marcante ale vieții politice și culturale, 

șl marocane. Au participat Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul industriei miniere și geologiei, Vasile Mircea, ambasadorul Republicii Socialiste România în Maroc, consilieri și experți.Au luat parte Driss Slaoui, director general al Cabinetului regal, Ahmed Balafrej, ministru, reprezentant personal al Maiestății Sale regele Hassan al II-lea, Ahmed Laraki, președintele Consiliului de Miniștri, Youssef Bel Abbes Taarji, ministrul afacerilor externe, Mohamed Bahnini, secretar general al guvernului, Hassan Karrat, ambasadorul Marocului la București.

Au luat parte șefii misiunilor diplomatice acreditați la RabatAu fost prezențl, de asemenea, Ion Pățan, Corneliu Mănescu, Bujor Almășan și celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român.Dineul, care a avut loc în saloanele hotelului Rabat-Hilton, s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.în cursul dineului cei doi șefi de «tat au rostit toasturi.

în prezent, în județul Ialomița se desfășoară un vast program de amenajări pentru extinderea irigațiilor. Din suprafața totală arabilă a județului, 36 la sută reprezintă terenuri amenajate sau în curs de dare în exploatare, urmînd ca. Ia sfîrșitul anului 1975, să fie irigate 320 000 ha, a- dică 64 la sută din suprafața culti- vabilă. în afară de marile sisteme Pietroiu—Ștefan cel Mare, Gălățui— Călărași, Jegălia, terasa Călărași, care, în final, vor însuma 172 000 hectare, !n viitorul cincinal vor fi deschise noi șantiere de amenajări pentru irigații în sistemele Mostiștea — 49 600 hectare. Ialomița — Călmă- țui — 41 200 ha, terasa Bordușani — 4 000 ha. La acestea se vor adăuga amenajările de interes local executate de asociațiile intercooperatiste, cu sprijinul întrenrinderilor de mecanizare a agriculturii. Această acțiune de mare amploare. îndreptată spre valorificarea intensivă a resurselor naturale ale cîmpiei Bărăganului. presupune folosirea judicioasă a întregului potențial de care dispun întreprinderile care se ocupă cu întreținerea și exploatarea suprafețelor amenajate pentru irigat.în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință de lucru de la C.C. al P.C.R. se subliniază necesitatea sporirii atribuțiilor și răspunderii organelor locale în realizarea programului național de irigații și îmbunătățiri funciare. Deși pe șantierele de amenajări pentru irigații lucrările sînt executate în cea mai mare parte de unități care sînt coordonate pe plan central, direcția agricolă a luat măsuri în vederOa materializării celor cuprinse in expunere. împreună cu biroul comitetului județean de partid a fost analizat stadiul în care se găsesc aceste lucrări și au fost întreprinse unele

TOVARĂȘA DOLORES IBARRURI
»

Împlinește 75 de ani
»

Tovarășei DOLORES IBARRURI
Președintele Partidului Comunist din SpaniaStimată tovarășe Dolores,îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și urări de sănătate cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă România, precum și al meu personal.Partidul nostru, poporul român cunosc și urmăresc cu sentimente de profundă stimă și afecțiune activitatea dv. înflăcărată, de luptător și tribun revoluționar, de slujire cu devotament nețărmurit a clasei muncitoare, a poporului spaniol, a cauzei socialismului și păcii. întreaga dv. activitate este indisolubil legată de crearea Partidului Comunist din Spania, de momentele hotărîtoare ale luptei eroice a comuniștilor spanioli împotriva reacțiunii și fascismului, pentru libertate socială și națională, democrație, progres și independență, pentru realizarea unității de acțiuna a tuturor forțelor democratice, progresiste șl patriotice.Acordăm o înaltă prețuire activității neobosite desfășurate de Partidul Comunist din Spania, de Comitetul său Central, de dumneavoastră, tovarășe Dolores Ibarruri — militant de frunte al mișcării comuniste șl muncitorești internaționale — în lupta împotriva imperialismului și a politicii sale de asuprire, dictat și agresiune, pentru apărarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru dezvoltarea relațiilor între partidele comuniste pe baza marxism-leninismului șl internaționalismului proletar, egalității și autonomiei partidelor, stimei și respectului reciproc, pentru restabilirea și întărirea unității mișcării comuniste șl muncitorești internaționale.Pentru comuniștii și oamenii muncii din România constituie un motiv de reală satisfacție relațiile tradiționale, de caldă solidaritate intemațio- nalistă statornicite între partidele noastre. Sîntem profund convinși că legăturile frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor român și spaniol, al cauzei socialismului și păcii.Vă dorim, stimată tovarășe Dolores, viață îndelungată, putere de muncă și noi succese în nobila dv. activitate dedicată apărării intereselor fundamentale ale poporului Spaniei, cauzei progresului, libertății, independenței, democrației, păcii și socialismului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist RomAn

Conferirea ordinului „Steaua Republicii 
Socialiste România**,  clasa IPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a fost conferit ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" cla

sa I tovarășei Dolores Ibarruri, 

măsuri care vizează organizarea mal bună a muncii pe șantiere, folosirea cu randament sporit a utilajelor, a- tragerea cooperatorilor la executarea unor lucrări care nu necesită o tehnicitate deosebită etc. Întrucît timpul se menține favorabil, lucrările continuă pe toate șantierele da irigații. De altfel, zilele trecute a fost dată în exploatare o suprafață da 38 000 ha în sistemul Gălățui—Călărași.Pentru a face față, în continuare, volumului mare de lucrări de amenajare, cit și pentru exploatarea rațională a sistemelor de irigații, ne o- cupăm de aplicarea în practică a indicației cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu, adică de constituirea unui organism județean care să dispună de compartimente de proiectare, de utilajele necesare, răspunzînd în mod direct de executarea lucrărilor. Pentru județul Ialomița, constituirea acestui organism prezintă o mare însemnătate tehnică și economică. El va coordona. Ia nivelul județului. întreaga activitate de irigații : utilizarea rațională a mijloacelor tehnice, intervenții operative, oontrol eficient, asigurarea unei asistențe tehnice competente și unitare acordată tuturor unităților agricole pe linia exploatării raționala a suprafețelor amenajate pentru irigat. Or, pină acum, numai pe plan local, de exploatarea șl gospodărirea acestor suprafețe se ocupau trei întreprinderi, respectiv O.C.P.G.A. (Oficiul cadastru, proiectare și gospodărirea apelor), pentru «menajă-
Ing. Ion CRISTEA,
directorul Direcției agricol» 
județene Ialomița

(Continuare în pag. * n-a)

președintele Partidului Comunist din Spania, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani. (Ageiipreâ
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FAPTUL!
DIVERS!

COMITETUL DE PARTID
organ al muncii politice,

„Ce-ar trebui | 
să facem la | 
volan, atunci i 
cînd... ?“în primele zece luni ale acea- | tui an, pe fluxul circulației co- , tidiene, întrerupt de mai bine I de un milion de contravenții, au I fost înregistrate 4 087 de acei- • dente. (Cele mai tipice sînt pre- I zentate intr-o cronică a acciden- I telor anului, parte dintr-un ca- I pitol consacrat circulației rutie- ■ re din „Almanahul Scînteia 1971“). I Aceste drame s-au soldat cu I pierderea a 1 614 vieți omenești, 1 rănirea a 3 692 de persoane și I cu însemnate pagube materiale. I în ce măsură un anumit pro- I centaj de accidente constituie „o ■ fatalitate a vieții moderne" ? I Capitolul consacrat circulației | rutiere își propune să răspundă acestei întrebări în dezbaterea I „Ce ar trebui să facem atunci I cînd... 7“ pe marginea unor la- • turi mai controversate sau gre- I șit interpretate ale regulamen- I tului de circulație — discuție | completată cu un ghid al noilor indicatoare de circulație și cu I o culegere de anecdote automo- I bilistice. Rubrica „Faptul divers" 1 e gata să dea găzduire comenta- I riiîor făcute de cititori și în a- I ceastă privință. I

Necava- I
lerească

nu dispecer
tehnico-administrativ

Nu. Nu avea intenția de a re
edita isprăvile lui Don Quijote. 
Contabil șef la consiliul popular 
al comunei Band, (Mureș), Nico- 
lae Cavaleru se simțea atras de 
o cauză mult mai mare decit 
morile de vint. Dumnealui ținea 
cu orice preț „să dreseze" cifre
le cu care opera in fiecare zi, 
pentru a le face și pe ele mal... 
cavalere. $i, înarmat cu toate 
ustensilele necesare, a pornit la 
luptă, tl interesau in mod deo
sebit cifrele care indicau contri
buția cetățenilor pentru gospo
dărirea comunei. Prin mișcări 
rapide și surprinzătoare, le adu
cea din condei cum îi convenea. 
Deși de scurtă durată, lupta sa 
cu cifrele contabile s-a soldat cu 
nu mai puțin de 150 510 lei lipsă 
din casa de bani, tntr-una din 
zilele trecute insă, cavalerul a 
fost... „descalificat". Lupta pe 
care o începuse era prea peste 
puterile lui. Se va convinge de 
aceasta in fața instanței de ju
decată.

Apa trece... 
apometrele 
rămînDe mai multă vreme, cîteva sute de locuitori din orașul Bacău achită apa după sistemul de plată paușal. O mie de apo- metre ar fi însă de ajuns pentru ca oamenii să plătească exact cantitatea consumată și nu cea pe care o presupun cei de la întreprinderea comunală. „Nu avem apometre" — spune conducerea întreprinderii, ori de cite ori cetățenii i se adresează cu asemenea cereri. Adevărul însă este cu totul altul. în magazia întreprinderii se află, la ora actuală, 639 apometre. dintre care 496 noi-nouțe. Lipsesc doar niște ștuțuri și holendere, care se pot realiza la orice strung. Dar cine să se îngrijească de așa ceva, cînd se pare că este mai comod să se încaseze bani „după ochi" și să se bată apa-n piuă 7 N-ar fi oare cazul ca edilii care se ascund după deget să fie puși puțin sub presiune ?
Stingeți 
„flăcările" 
imprudenței!Cele mai multe incendii (în primele zece luni ale acestui an — aproape 600) se datoresc jocului copiilor cu chibriturile. Așa ne spune statistica. Dar, în cite dintre aceste cazuri, principala vină nu aparține în realitate unor oameni în toată firea ? într-una din serile trecute, Marla Grigo- riu, din Focșani, str. Ștefan cel Mare nr. 31, a plecat în oraș, lăsînd trei copii mici (cel mai mare în vîrstă de doi ani și cinci luni, Iar cel mai mic de trei luni), încuiați în casă, cu chibriturile la îndemînă. A luat foc lenjeria din încăpere, iar cel trei copii au murit asfixiațî. în dimineața următoare, un caz a- proape similar s-a petrecut în o- rașul Mărășești. Didina Neagu, din str. Cuza Vodă 95. a pornit după cumpărături. în camera în care se aflau doi copii (ambii sub doi ani și jumătate) a lăsat însă un reșou în priză, chiar sub franjurile feței de masă. A ars doar fața de masă și o haină. Gazele emanate au provocat Insă moartea ambilor copii. Ce s-nr maî putea spune despre asemenea Intîmplărî tragice, care, pe cît de ușor de evitat, capătă proporții atît de îngriiorătoare 7 în mod firesc, avertismentul „Nu vă jucați cu focul 1“ se adresează, în primul rînd. copiilor. Nu cumva însă el este tot atît de valabil și pentru oamenii mari 7

Rubrică redactata de s

Prima dată am auzit de buclucașele bride în biroul primului secretar al Comitetului municipal de partid Bîrlad cînd a sunat telefonul și, le la celălalt capăt al firului, cineva a reclamat : „Comanda de bride a întârziat 1 Sîntem cu producția în pericol 1“ Și, astfel, primul secretar al comitetului municipal de partid a început să se ocupe de... bride. Un telefon la întreprinderea de industrie locală, indicații date unor activiști ai comisiei economice a comitetului municipal, mobilizarea de forțe, cu unicul scop de a se evita întîrzierea îndeplinirii de către unitatea productivă respectivă a unui contract, ceea ce ar fi afectat producția partenerului a cărui voce răsunase în chip de S.O.S. Pentru scurt timp, biroul primului secretar al comitetului municipal de partid parcă se transformase într-un fel de prelungire a biroului directorului întreprinderii de industrie locală, iar cuvîntul cel mai des auzit era unui și același : bride.Despre bride se vorbea și la întreprinderea de industrie locală (și aici am aflat că produsul în discuție este un mărunt dar absolut necesar accesoriu pentru construcția de autobuze). Se vorbea însă cu mult mai multă liniște și seninătate. într-un birou, la secția metalurgică. Un inginer din secție tocmai încheia discuția cam în felul următor : „Ce atîta vorbărie, o să tragem zi și noapte și le facem !“. Deci soluția fusese găsită : „Să se tragă" zi și noapte. Și, Intr-adevăr, alta nu exista.Ce] puțin două întrebări îmi va pune cititorul, parcurgînd aceste rîn- duri. De ce primul secretar al comitetului municipal de partid ajunsese în situația de a se ocupa in mod direct de problemele tehnico-organi- zatorice ale producției amintitelor bride ale respectivei întreprinderi industrie locală 7 Ce însemna, realitate, acel „o să tragem zi noapte"7Să încerc a răspunde lncepînd a doua întrebare, pe care, la Hu- du-mi. am adresat-o conducerii secției metalurgice. Răspunsul a fost e- dificator. Urma să se renunțe, momentan, la orice altă activitate, iar un alt tip al aceluiași produs, croit în dimensiuni mai mari, urma să fie „tăiat" la parametrii necesari fabricii de autobuze. Materialul — o- țe! — rezultat din această croitorie industrială, nu va fi aruncat, mi se precizează, ci va lua forma unor foarte simpatice cuie, și ele necesare fabricii de autobuze. Dar asta nu înseamnă că atunci cînd s-au făciit bridele „cele mări" s-a muncit zadarnic 7In spatele acestui „incident" se ascund, de fapt, grave carențe de organizare a muncii. Utilaje care nu funcționează, oameni care absentează de la lucru, fluctuație de muncitori calificați, cursuri de calificare slab organizate, dificultăți în organizarea producției în trei schimburi Acestea au fost și subiectelediscuției purtate cu tovarășul Dumitru Bostaca, membru al comitetului de partid din întreprindere, după cum în mod firesc ele ar fi trebuit să constituie obiective prioritare ale muncii organizațiilor de bază de aici, astfel ca neajunsurile să fie grabnic afirma insă șl-a epuizat și, Întrucît neajunsuri- de material, „să

în schimb, cum spuneam, „problema" era de-acum cunoscută la comitetul municipal de partid și primul secretar era în mod inevitabil împins spre o activitate de dispecerat spre a readuce lucrurile pe făgașul normal. Dar erau cunoscute, oare, și neajunsurile existente aici în munca organizațiilor de partid prinderea astfel ne trebare : dispecerat municipal astfel rezolva o situație in extremis, răspunsul nu poate fi decît negativ. Există însă și o cauză a acestei intervenții directe — și anume modul în care comitetul municipal de partid a desfășurat munca de îndrumare a organizațiilor de partid, astfel ca a- cestea să poată asigura în bune condiții mobilizarea eforturilor colectivelor in mijlocul cărora activează. Nu se poate spune că aici atenția nu este orientată spre problemele principale ale economiei municipiului. în ședințe de secretariat, de birou. în

din între- și secția respectivă ? Și întoarcem la prima ln- intra această operație de in atribuțiile comitetului de partid 7 Cu toate că

viața de partid

de în șicu rîn-

înlăturate. Interlocutorul că organizația de partid repertoriul de mijloace singura cauză a tuturor lor o constituie unica soluție este, se tragă tare".Un lucru esteșl anume faptul __ ___________ __partid nu a manifestat fermitatea necesară față de manifestările de formalism și superficialitate ale conducerii întreprinderii, după cum nu a reușit să concentreze eforturile organizațiilor de bază spre înlăturarea principalelor deficiențe în organizarea producției De altfel, în ziua în care în biroul din secția metalurgică, se discuta cum „să se tragă tare", secretarul organizației de bază din secție, tovarășul Dumitru Cantemir, tncă nu aflase că aici se născuse o „problemă" a brîdelor.

lipsa într-adevăr.absolut evident că comitetul de

plenare ale comitetului municipal s-au dezbătut, în 1970, activitatea in vederea îndeplinirii planului la toți indicatorii, stadiul îndeplinirii planului de investiții în primele 5 luni ale anului etc.; au fost efectuate studii în diferite domenii ale economiei, colective diverse au sosit în întreprinderi... Ciudat este însă faptul că toate aceste dezbateri și studii inițiate de comitetul municipal de partid, vizind perfecționarea activității pe tărim economic, ocolesc (sau vizează numai tangențial) organizațiile de partid din întreprinderi, nu se referă la a- cestea la măsura îif care ele reușesc să-și îndeplinească funcția de catalizator al tuturor energiilor, rolul conducător la fiecare loc de muncă. Optica prin care se fac aceste analize este nna pur economică și măsurile adoptate, aidoma. Iată un exemplu concludent în acest sens. Analiza făcută de biroul comitetului municipal de partid asupra stadiului îndeplinirii planului de investiții pe primele cinci luni ale anului enumera destule rămîneri în urmă. Lipsea aici, însă, un element esențial : cum activează organizațiile de partid de pe șantiere 7 în ce măsură exemplul personal al comuniștilor acționează ca un impuls tn mobilizarea tuturor forțelor pentru Înlăturarea neajunsurilor 7 Nu. analiza făcută de biroul comitetului municipal de partid nu-și propunea să aprofundeze acest aspect esențial, după cum planul de măsuri adoptat nu se referă decît la sarcini strict tehnico-economice (printre care pînă și „datoria"... comisiei economice a comitetului municipal de partid... de a procura două macarale turn de 100 de tone...) ; iar faptul că se amintește că „organizațiile de partid trebuie să Intensifice munca politică" nu poate fi socotit ca un punct de plecare intr-un proces de îmbunătățire, absolut necesar, a activității organizațiilor de bază de pe șantiere. Ca urmare, multe din neajunsurile criticate atunci sînt pe deplin actuale pe șantierele Bîr- ladului. Despre ele ne relatează, intre altele, comunistul Gheorghe Chiriță, maistru la șantierul 5 construcții-montaj ; absențe nemotivate, un mare număr de sala- riați nu-și îndeplinesc sarcinile de producție, diferite abateri disciplinare...Faptul relatat nu este singular. Numeroase analize, ca și studii șl controale în întreprinderi — printre caro și in întreprinderea de Industrie locală — organizate de comitetul municipal de partid — au vizat doar latura tehnică a problemei. Multe tnterven-

ții ale sale au ocolit organizațiile de bază, care în felul acesta nu sint deprinse să răspundă efectiv pentru tot ce se face și nu se face, să acționeze ca forță dinamică a colectivului respectiv. Solicit, de aceea, opinia tovarășului Adam Leica, primul secretai al comitetului municipal de partid. „Cauza acestor neajunsuri, îmi spune interlocutorul, rezidă, pe de o parte, în felul in care comitetul municipal de partid concepe uneori munca de conducere a economiei. Se constituie, de pildă, diferite colective de studiu care pleacă în întreprinderi, dar, alcătuite exclusiv din specialiști problemele economiei, acestea îndrumă și nu studiază și munca de partid. Pe de altă parte, din dorința de a rezolva mai repede unele sarcini, comitetul municipal intervine direct, ia legătura cu conducerile întreprinderilor, dă diferite indicații fără ca acestea să mai cuprindă masa comuniștilor. Noi am criticat asemenea metode greșite de muncă, însă consider că va trebui să acționăm mai ferm în viitor, întrucît nu le-am înlăturat încă și, mai mult, ele se manifestă chiar în stilul de muncă al unor membri ai biroului comitetului municipal, care preferă dispeceratul In locul unei activități laborioase în și prin organizațiile de partid".Nu ne-am propus prin însemnările de față să demonstrăm că pentru orice problemă un comitet municipal, județean sau orășenesc de partid trebuie neapărat să solicite organizațiile de partid în întregimea lor Evident, In activitatea practică de conducere a economiei de către organele de partid există suficiente momente cînd intervenția directă, contactul nemijlocit cu unele cadre de conducere tehnico-administrative sînt de natură să determine rezultate pozitive Dar această metodă nu poate nicidecum să înlocuiască grija permanentă a organelor de partid de a a- trage întreaga masă a comuniștilor la îmbunătățirea activității, de a ajuta organizațiile de bază să-și perfecționeze stilul de muncă, să-și sporească forța de influențare a colectivului, rolul lor conducător la fiecare loo de muncă. Fiindcă a conduce economia „peste capul*  organizațiilor de partid înseamnă, practic, îngustarea atît a sferei de cunoaștere a realităților dintr-un domeniu sau altul, cît și a posibilităților de a le influența în sens pozitiv.

în nu
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Dumitru TÎRCOB 
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cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

rile locale, întreprinderile de exploatarea și întreținerea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din Fetești și Călărași, pentru suprafețele din sistemele mari. După cum se știe, în prezent. O.C.P.G.A. este organ de lucru aparținînd Direcției agricole, în timp ce celelalte două întreprinderi sînt subordonate Direcției generale de întreținere și exploatare din M.A.S.Organele agricole locale pot acționa în cunoștință de cauză la conducerea activității de irigații. De aceea este oportună contopirea celor trei întreprinderi într-o singură mare unitate subordonată Direcției agricole (o întreprindere județeană de proiectare, întreținere și exploatare a sistemelor de irigații, organizarea teritoriului și gospodărirea apelor) în a cărei competentă să intre atit a- tribuțiile O.C.P.G.A., cît și ale întreprinderilor de exploatare existente în prezent. De ce este necesar acest lucru 7 Pentru că actuala fă- rîmițare a forțelor provoacă t> serie de neajunsuri de ordin organizatoric în activitatea acestor întreprinderi, cu urmări directe în rezultatele unităților agricole. în primul rînd dispersarea forțelor reduce posibilitatea concentrării operative a cadrelor și dirijării mijloacelor mecanice la rezolvarea. în timp util, a unor solicitări care nu pot aștepta, cum ar fi o desecare sau o intervenție urgentă la sistemele de irigații, situații ce apar mai ales în cadrul cooperativelor agricole. Din această cauză, zile întregi, anumite canale nu Se pot folosi și ca atare nu se pot aplica udările cerute de agrotehnică. De a- ceea preconizăm înființarea unor e- chipe de intervenție, dotate cu mijloacele tehnice necesare, care să permită repararea rapidă a defecțiunilor ce apar în sistemele de irigații atît în întreprinderile de stat, cît și in cooperativele agricole.Tn cadrul acestei întreprinderi s-ar putea organiza un sector specializat

Cetățenii orașului Craiova apreciază, pe bună dreptate, faptul că aprovizionarea in piețe s-a îmbunătățit substanțial în ultimul timp, că sint puse în vinzare produse care satisfac, atit cantitativ cit și calitativ, nevoile populației. Insă, in ciuda acestei realități, continuă să se manifeste încercări de a viri în sacoșa cumpărătorului produse necorespunzătoare, de a vinde cu suprapreț, de a face speculă. însoțind, zilele trecute, în- tr-o acțiune de control, mal multe e- chipe ale miliției economice din cadrul I.M.J. Dolj, am avut prilejul să surprindem asemenea abateri....„Piața centrală" fel de „Obor" local, tare îmbucurătoare : cele mai solicitate — ceapă, cartofi ,varză, rădă- cinoase și chiar roșii — se găsesc in cantități îndestulătoare in toate unitățile comerțului de stat și cooperatist. Ceapa și cartofii se vînd tn cea mal mare parte ambalate. Aprovizionarea e, deci, bună. Ochiul exigent al „cumpărătorilor*  pe ca- re-i însoțesc nu se lasă însă înșelat cu nimic.— 1 kg de păs- tîrnac, vă rog.— Imediat- imediat.Vînzătorul Dumitru Păun de la unitatea nr. 32 îndeasă tulpinile într-o pungă și o aruncă apoi repede părătorul" refuză însă comanda servită — jumătate pămînt, jumătate păstîrnac — și scoate din ' chitanțierul de amenzi.— De ce ai pus in vinzare necorespunzătoare 7— Stați, dom’ șef, încearcă ________rul să se apere. N-am știut că e pentru dv..„Vînzătorul plătește pe loc o sută de lei și i se interzice să mai vîndă produsele pînă nu vor fi spălate.— Pe Păun să-l supravegheze cineva, e de părere lt. col. Dincă. Nu poate să nu încerce să „scoată*  menda.Peste o oră, alt „cumpărător*,  fața aceluiași vînzător.— Aș vrea 1 kg de fasole 1— N-avem !Un control inopinat în magazie dezleagă repede misterul acestui „n-avem". Vînzătorul pusese de o parte pentru cunoștințe 42 kg fasole uscată și 30 kg de varză roșie, pe care urma să le vindă pe sub mină.Maiorul Gh. Cristian continuă controlul și la magazia celorlalte unități— Nu mai avem fasole — se justifică ‘ . ...........................................................neață.Cui că, la ne-au tățile

a Craiovei e un O primă consta-

— 1 kg de usturoi, vă rog !— N-avem.Mergem din nou în magazie șl — ce ne văd ochii : trei saci cu usturoi (170 kg). Gestionarul Antonie Nucu are „alibiul" pregătit :— Nu-I putem vinde la actualul preț, fiindcă a fost achiziționat cu 25 de lei kg. Trebuie găsită o formă de a-1 valorifica la acest preț.Ce formă de „valorificare" se caută înțelegeți șl dv. Numai că ofițerul Crețan a cerut conducerii magazinelor Intercooperatiste să ia suri pentru punerea In vinzare Intirziată a întregii cantități de turol.în Craiova, mal mult ca în
mă- ne- us-alteprodusele

dacă lipsește mercurialul?
Raid în piețe din Craiova

pe cîntar. „Cum-buzunarprodusevînzăto-
seîn

vînzătorii. Am vîndut-o dimi-au vîndut-o nu se știe. Fiind- ora 7,30, mai multe gospodine declarat că n-au găsit la uni- I.L.F. nici o boabă de fasole „Misterioasa" vinzare are, totuși, o explicație : anumiți vînzători au legături cu diferiți intermediari care cumpără de la I.L.F. la prețul de stat și revînd, apoi, pe piața neorganizată, la preț de speculă.în „Piața veche", în fața unității Intercooperatiste :

orașe, există o mare afluență de producători particulari în rețeaua de aprovizionare cu produse agroali- mentare. Sînt prezențl zilnic în piețe, în medie, peste 500 de piețari. Prezența masivă a acestora în piețe este, firește, un lucru bun, care contribuie la aprovizionarea populației cu legume proaspete în orice moment. E adevărat că cei mai mulți dintre ei procedează corect, respectă prețurile stabilite prin mercuriale. Dar faptul că între ei se mai află elemente speculante, certate cu legea, obligă organele de control să ia măsuri pentru respectarea mercurialelor.Organele de control ale miliției au remarcat pe bună dreptate faptul că existența în fiecare piață a unui sin- (in unele nici mă- care se scrie cu creta și care poate fi șters de oricine — oferă unora posibilitatea de a se sustrage, sub diferite pretexte, de la iqntrol. Ceea ce, firește, și fac. în zilele de 1, 2 și 3 decembrie, organele de miliție au surprins foarte mulți producători ce vindeau anumite produse cu suprapreț. Iată — spre edificare — numai cîteva exemple: Gheor- ghița Zăvadă din Siminicul de Sus vindea usturoiul cu 30 de lei kg, în loc de 15 cît prevedea mercurialul, fără ca nimeni să-i zică dă-te mai încolo ; Vasile Mihulcea, venit tocmai Iași (!), vindea chiar 5 lei kg, Stancu din Coțofenii din Dos vindea ceapa cu 4.50 lei în loc de 3 ș.a.m.d. Cei în cauză au fost aduși la ordinea... mercurialului — prin sancționarea cu amenzile de rigoare — de

gur mercurial car unul) — pe

din cartofii cu 4,50 si în loc de 2,80 ; R.

Pregătirile pentru tradiționala sărbătorire a Anului Nou sînt in toi. In aceste zile, ale „Lunii cadourilor", toate vitrinele unităților comerciale sînt împodobite cu ghirlande de beteală și globuri lucitoare, cu imagini din lumea de basm a copilăriei. In fiecare magazin ne intimpină o ambianță veselă, cu nelipsitul Moș Gerilă. Fără îndoială, o păpușă nouă, mare... de o jumătate de metru, cu ochi mobili și voce, va fi primită cu deosebită satisfacție de orice fetiță. Asemenea păpuși — „Liliana". „Camelia" și „Nicoleta" — au fost 11-

vrate recent comerțului. Și, o dată cu ele, au fost puse in vinzare noi modele de landouri, într-o variată gamă coloristică : „Doina B“, „Rodica", „Laura” și „Florin", precum șl pătuțurl confortabile, igienice, demontabile.Magazinele oferă in aceste zile și un bogat sortiment de jocuri de construcție pentru aeromodcle și navomodele, jucării mecanizate, între care roboți, limuzine, rachete teleghidate etc., diafilme cu basme și povestiri instructive și distractive.Foto : M. Cioc

către miliție. Dar de ce numai de către miliție ?— De ce nu obligați producătorii să afișeze preturile în dreptul produselor, pe platou 7 — am întrebat pe cei 11 taxatori ce se plimbă toată ziua cu tașca de gît prin piață.— Nu intră în atribuțiile noastre această sarcină. E a inspectorului șl a administratorului pieței. Noi ne ocupăm doar de încasarea taxei da tarabă.Atît șl nimic mai mult 1 E ca șl cum ai spune „Al plătit taxa da piață, poți să faci speculă". Oare pentru asta sînt plătiți 11 taxatori ?în piața Romanati — unde marțea și miercurea se organizează și tîrgui săptămînal — se ■■raraaoMBKxae adună, in aceste zile, peste 2 000 I! IH *V  ■* de producători.
11 All Este un teren,3 I |1 I Ba se înțelege, unde
11 1J I I dacă nu se inten-J | I Ig sifică controlul,dacă nu se iau măsuri pentru a- fișarea prețurilor de mercurial, pentru respectarea lor, apar fenomene grave de speculă. Organele de miliție au constatat, în timpul raidului, că ceapa, usturoiul, cartofii se vind în această piață la prețuri cu mult peste nivelul mercurialului. Aici au început, de asemenea, să mișune, în zilele de tîrg, tot felul de elemente speculante, unele venite chiar din alte județe. Organele de control l-au surprins pe Mircea Ionel din Caraș-Severin cum- părînd 150 kg ceapă. E clar pentru oricine în ce scopuri se cumpără asemenea provizii. Noi nu ne-am propus să analizăm în detaliu fenomenele de speculă existente in a- ceastă piață. Am semnalat doar faptul și asupra lui trebuie să-și îndrepte atenția organele de control.Am adus aceste deficiențe și la cunoștința tovarășului Mircea Popa, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Dolj. Domnia-sa ne-a declarat : „Noi am luat măsuri să se difuzeze în mod operativ prețurile de mercurial în toate piețele, se lucrează în prezent la confecționarea unor panouri mari, care să fie afișate în locuri vizibile, s-a organizat un sistem întărit de control, care antrenează în a- ceastă acțiune, pe lîngă aparatul comerțului, conducători ai unor instituții, controlul obștesc etc.".Sîntem de acord că s-au luat măsuri și subliniem că în timpul raidului am întîlnit în piețe atît pe primarul orașului, vicepreședinți ai consiliului popular, cît și reprezentanți ai Direcției comerciale, ai Inspecției comerciale etc. Ceea ce am vrea să sugerăm acestora ar fi un mod mal mobil de intervenție în soluționarea problemelor, de sesizare operativă a unui aspect sau altul — Intr-un cuvint, un control eficient și nu o simplă vizită prin piață ICetățenii au sesizat organele miliției, de pildă, că există tendințe de speculă In special la unele produse foarte solicitate — cum ar fi ouăle, brinza, fasolea uscată, smîntîna, păsările și porcii pentru tăiere. în țața speculei evidente la aceste produse, mercurialele tac mîlc. De ce 7 „N-avem indicații de la Comitetul de prețuri" — ni s-a răspuns. Am cerut explicații în legătură cu această problemă tov. Gh. Popescu, vicepreședinte al Comitetului de prețuri.— „H.C.M. nr. 1453 din 1968 — ne-a spus domnia-sa — precizează în mod expres că organele locale ale puterii de stat, consiliile populare pot fixa prețuri pentru combaterea speculei la oricare sortiment de produse din grupa legume și fructe. Pentru produsele din grupa animală, este adevărat, problema nu e reglementată — nici ca scară a prețurilor, nici în competența cui cade stabilirea lor. Am primit și noi sesizări în legătură cu practicarea unor prețuri neunitare la grupa de produse animale și în umătoarele zile vom da un răspuns ■onsiliilor populare județene cum să acționeze".Iată deci o problemă foarte importantă nerezolvată. Cum să se poată face controlul prețurilor prin mercuriale — la o serie de produse foarte importante — dacă ele n-au fost fixate 7în concluzie, buna aprovizionare a piețelor și practicarea unor prețuri reale, stabilite prin mercuriale, solicită în continuare eforturi susținute și un control riguros din partea tuturor factorilor răspunzători, consiliile populare, aparatul comercial al acestora, controlul obștesc, miliția economică.

Constantin PRIESCU

BBBBBBBBBBBcare să acorde sprijin cooperativelor agricole și în ce privește întreținerea sistemelor lo;ale de irigații In momentul de față, suprafețe mari din aceste amenajări nu pot fi exploatate rațional, deoarece unele canale sînt colmatate. Nici sistemele de desecare nu funcționează în totalitate. în zona Luncii la- lomiței, mai ales de la Slobozia pînă la vărsare, sînt suprafețe mari lipsite de sisteme de desecare din care cauză apa băltește pînă vara tîrziu.

numai lucrările de care răspundea Existența unei întreprinderi unice, subordonată Direcției agricole, ar crea posibilitatea ca utilajele să fie folosite la executarea unor lucrări de interes local cum a fost cazul îndiguirii incintei din zona Stelnica- Bordușani. Au fost situații cînd utilaje terasiere de mare randament au stat imobilizate timp de mai multe zile sau săptămîni lîngă malul Borcei, la Bordușani, și n-au putut fi utilizate la executarea îndiguirii amintite deoarece aparțineau

cutate de T.C.I.F. să se facă In condiții mai bune decît în prezent, cînd cooperativele nu dispun de personalul calificat care să asigure verificarea competentă a calității lucrărilor. S-ar evita in acest mod recep- ționarea lucrărilor fără probele de apă necesare, practică dăunătoare care s-a statornicit In activitatea T.C.I.F.în ce privește extinderea lucrărilor de irigații, putem acționa și prin întreprinderile de mecanizare. Pe baza Indicațiilor cuprinse in expunerea to-

EXPLOATAREA SISTEMELOR 

DE IRIGAȚII

Ca armare a unificării întreprinderilor, toate Investițiile se vor face centralizat In prezent, din cele trei unități numai întreprinderea de exploatare din Călărași e dotată cu a telier mecanic de reparații și întreținerea utilajului terasier, urmîno ca celelalte două să-și organizeze a teliere proprii. în condițiile existenței a trei ateliere, reparațiile și In treținerea utilajelor ar fi inoperante și costisitoare Prin înființarea unui centru mecanic unic de reparat utilaje s-ar reduce dotarea de atelier, sculele și aparatura ar fi mai complet utilizate.Pînă acum erau perioade în care utilajele terasiere, aparținînd celor trei întreprinderi, nu erau solicitate la capacitatea tor deplină, fiecare unitate fiind interesată să execute

anei întreprinderi care nu avea îd plan asemenea lucrări.Aflindu-se In șubordinea Direcției agricole, viitoarea întreprindere va trebui să aibă In vedere nu numa' întreținerea rețelei de canale și livrarea apei pe baza comenzilor uni taților oeneficiare, ci să se ocup» și de întreținerea și exploatarea ca țională a suprafețelor smenajaU nentru Irigat, luînd tn acest sen; măsuri comune împreună cu eonsi liile de conducere din cooperativei*  agricole și consiliile Intercooperatiste. Existența acestei unități de specialitate va putea asigura șl urmărirea execuției amenajărilor de Irigații, precum șl posibilitatea ca recepționarea acestor amenajări exe-

varășului Nicolae Ceaușescu, acestor unități le revine sarcina de a executa anele lucrări de amenajări pentru Irigații, hidroameliorații și de exploatare a amenajărilor funciare. Acum cînd am trecut efectiv la reorganizarea I.M.A.. am avut in vedere și a- :eastă cerință, tn județul nostru sînt rumeroase cooperative agricole care dispun de 10 și chiar de peste IOC agregate de aspersiune, pe care nu le pot exploata la capacitatea maximă lin lipsa personalului calificat «au lin Insuficiența bazei materiale pentru repararea acestora. Se are tn vedere ca prin mijloacele de care dispun, completate prin dotare cu altele care lipsesc (screpere de mică capacitate, tractoare pe șenile, dragline,

excavatoare) I.M.A. să execute lucrări de îmbunătățiri funciare de interes mai restrîns. întreprinderile de mecanizare, atît cele vechi, cît șj cele ce se înființează acum, care vor deservi cooperative agricole cu terenuri ce necesită a ti desecate, ori vor executa amenajări de orezării sau îndiguiri de interes local, vor fi dotate cu utilajele necesare. în acest fel, întreprinderile de mecanizare vor putea trece fără lntîrziere la îndeplinirea sarcinii care le-a fost trasată și anume să-și asume execuția unor lucrări de irigații și hidroameliorații, să se preocupe de buna exploatare a amenajărilor funciare.Și la crearea consiliilor tntercoope- ratiste s-a avut în vedere ca ele sâ poată organiza executarea u- nor sisteme comune de irigații și alte amenajări funciare care prezintă interes pentru cooperativele agricole respective. Un asemenea consiliu in- tercooperatist ia ființă cu participarea cooperativelor agricole Gura lalomi- ței, Luciu, M. Kogălniceanu, Hagieni șl Glurgeni, unități chre dețin terenuri situate tn Lunca Ialomiței și tn lunca Dunării și care nu pot ti puse In valoare de fiecare cooperativă prin forțele proprii. Prin crearea consiliului intercooperatlst, care să unească torțele acestor cooperative, se va trece treptat la ameliorarea acestor suprafețe prin executarea unor lucrări de desecări. Aceleași lucrări le vom aplica și pentru îndiguirea zonelor Stelnica — Bordușani, Borcea-Fetești. și desecarea din zonele Mărculești- Sudlți-Săveni, Traianu-Nlcolești, Co- cora-Reviga și altele.Noile măsuri privind amplificarea competențelor organelor agricole județene tn rezolvarea problemelor la nivelul județului vor crea posibilitatea exercitării conducerii nemijlocite și în domeniul Irigațiilor — sarcină de mare Importanță pentru sporirea producției agricole.

Concurs pentru 
proiectarea unor 

noi tipuri 
de locuințe

Comitetul executiv al Consi
liului popular al Județului Mu
reș organizează un concurs public pentru elaborarea unor proiecte noi, cu tema : „Con
strucții de locuințe din panouri 
mari prefabricate*.  Prin acest concurs se urmărește realizarea unor tipuri de blocuri cu soluții arhitectonice noi.Cei care doresc să participe pot solicita tema concursului de la Direcția de sistematizare, arhitectură și control a Consiliului popular al județului Mureș (Piața Eroilor Sovietici nr. 2—4, Tlrgu-Mureș).Vor fi acordate următoarele premii : premiul I — 20 000 lei; premiul II — 15 000 lei; premiul III — 10 000 lei ; 2mențiuni a cite 5 000 Iei.Termenul de predare a lucrărilor — 28 februarie 1971.
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T Perfectarea 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, contractelor economice
(Urmare din pag. I)

NICOLAE CEAUȘESCU, IN MAROC nu suferă amînare
La intrarea în monument, președintele Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de Mohamed el Fassi, ministrul culturii și al învățământului în limba arabă, și de arhitectul vietnamez Vo To an, autorul proiectului care a cîștigat concursul internațional instituit în vederea construirii acestui edificiu. Veritabilă bijuterie în care se îmbină armonios marmura de Cairrara cu mozaicurile maure, bronzul sculptat cu lemnul de cedru și acaju, ornamentele în ghips acoperite cu foițe de aur, acest nou edificiu aflat în faza de finisare reprezintă chintesența stilului arhitectonic marocan și, totodată, o capodoperă a artei islamice, la care și-au adus contribuția de talent și măiestrie cei mai mari meșteri și artizani din întreaga țară — din Fez, Marrakech, Mek- nes. Sale.La invitația gazdelor, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, pătrunde în interiorul edificiului, unde admiră armonia de culori și nuanțe a mozaicurilor, compuse din milioane de pietricele cioplite și aplicate manual, simetria perfectă a construcției, splendida cupolă din lemn de acaju aurit, prin vitraliile căreia pătrunde o lumină sobră și discretă, precum și sculpturile filigranate în lemn de cedru și in marmură albă. Vizita oferă oaspeților români prilejul de a cunoaște arta marocană, îmbogățită de-a lungul unei istorii milenare.La încheierea vizitei, ministrul Fassi, care a fost în repetate rînduri în România, cunoscînd străvechea artă și folclorul poporului nostru, își exprimă bucuria de a fi aici ghidul distinsului oaspete român.Părăsind mausoleul Mohammed al V-lea, președintele Nicolae Ceaușescu îl felicită pe arhitect și adresează gazdelor o caldă apreciere pentru efortul menit să con- ■ tinue vechile tradiții artistice ale țării, să dureze noi capodopere demne de trecutul și prezentul poporului marocan.Convoiul oficial străbate din nou străzile împodobite festiv ale capitalei marocane. Pe fațadele unor edificii, pe arcadele și zidurile cărămizii ale incintei vechii cetăți se pot vedea portretele celor doi șefi de stat, simbol omniprezent aici al prieteniei ce leagă cele două țări.In acordurile vii ale unei orchestre folclorice, în mijlocul u- nei mulțimi oare îl aolamă îndelung, președintele Nicolae Ceaușescu coboară din mașina prezidențială, pătrunzînd, împreună cu persoanele oficiale române și marocane care îl însoțesc, sub bolta cu bastioane și creneluri a edificiului „Kasba Oudaya" — fosta garnizoană întemeiată de sultanul Yakoub el Mansour la sfîrșitul secolului al XII-lea, La intrarea în edificiu, șeful statului român este întîmpiinat de Ben Bra- him Ahmed, președinte al Federației artizanilor marocani, care desfășoară în fața înaltului oaspete un splendid covor, țesut manual. Este un dar pe care reputații meșteri marocani îl oferă președintelui român, în semn de caldă prietenie și înaltă prețuire.Aici, în incinta vechiului edifi-

aiu aînt adăpostite numeroase a- teliere de artă tradițională, în care artizanii lucrează sub privirile vizitatorilor. Un bătrîn meșteșugar în vîrstă de 72 de ani, Rahal El Ahmed, artist în pictura pe sticlă, și tînărul Fadin Mohammed Ben Ahmed Ben Miloudi, artizan obiectelor din aramă bătută, își părăsesc pentru cîteva clipe atelierele lor, ținînd să dăruiască șefului statului român cele mai izbutite creații ale lor : o oglindă cu rama pictată și o grațioasă pasăre de metal, simbol străvechi al prieteniei și păcii. „Sînt daruri modeste, Excelență, dar ele pornesc din adîncul inimii noastre" — rostește bătrînul Rahal El Ahmed, cu o plecăciune tradițională.Este vizitat în continuare Muzeul de artă populară „Oudaya", unde sînt expuse costume aparți- nînd diferitelor triburi din care s-a format poporul marocan. Președintele Nicolae Ceaușescu admiră fantezia țesătorilor populari și remarcă unele asemănări de motive folclorice cu cele din țara noastră. Oaspeții români trec apoi pe aleile grădinii „Oudaya" și fac un scurt popas într-o cafenea tradițională în aer liber, prin arcadele căreia se pot admira Valea Uedului bu Regreg, orașul Sală și panorama Oceanului Atlantic.
Ion MĂRGINEAN!) 
Paul DIACONESCU 
Adrian IONESCU

al

Aclamații
în timpul convorbirilor oficiala

și călduroase urări de bun sosit
pentru președintele Nicolae Ceaușescu

și coope- pe care o se bucură apreciere, marocană, pagină un

RABAT 8 — Trimișii speciali A- gerpres transmit : Prima vizită a șefului statului român pe continentul african, eveniment semnificativ pentru politica de colaborare rare cu toate țările lumii promovează țara noastră, aici, la Rabat, de o caldă relevată pe larg de presaConsacrînd în prima saamplu reportaj sosirii și primei zile a vizitei la Rabat a șefului statului român, ziarul „LA DEPECHE" menționează, sub titlul „Rabatul a rezervat o primire grandioasă președintelui Ceaușescu", că o mulțime imensă a ieșit în întîmpinarea „ilustrului oaspete, care se distinge printr-o atitudine curajoasă și clarvăzătoare față de actualele probleme internaționale". Președintele Nicolae Ceaușescu, subliniază cotidianul, „a străbătut o- rașul în ovațiile populației, care l-a salutat cu aclamații și călduroase urări de bun sosit". Relatarea amplă a vizitei este însoțită de o fotografie care îi înfățișează pe cei doi șefi de stat răspunzind entuziasmului popular. Subliniind importanța deosebită a vizitei pentru „relațiile bilaterale și în contextul lumii arabe", „La De- păche" scrie că „stringerea călduroasă de mînâ dintre cei doi șefi de stat, la eoborîrea din avion a oaspetelui ro-
întrevederi oficialeîn cursul dimineții de marți, a avut loc la președinția guvernului marocan o întrevedere între primul ministru Ahmed Laraki și Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. In cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme ale colaborării bilaterale, posibilitățile de dezvoltare a cooperării pe diverse planuri între România și Maroc.

★în aceeași zi a avut loc o convorbire între miniștrii de externe ai Marocului și României. Cu a- cest prilej, Comeliu Mănescu și

Youssef bel Abbes au discutat despre diferite aspecte ale raporturilor româno-marocane și ale promovării lor, precum și unele probleme ale vieții internaționale.
★Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, însoțit de ministrul industriei miniere și geologiei, Bujor Almășan, s-a intîlnit marți după-amiază cu ministrul comerțului, industriei, minelor și marinei comerciale, Mohamed Jaidi. Cu acest prilej au fost discutate modalitățile de lărgire și diversificare a relațiilor și cooperării economice și tehnice.

mân, simbolizează elanul nou care va fi dat relațiilor prietenești dintre cele două țâri, cu prilejul vizitei".Sub titlul — „Hassan II : „Cele două popoare ale noastre sînt și ră- mîn ferm atașate idealurilor de pace, securitate și echitate", cotidianul publică integral pe prima pagină toasturile rostite de cei doi șefi de stat în de suveranul președintelui României.De asemenea, „La Depăche" inserează, cu prilejui vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu, un editorial consacrat României, in care se spune, printre altele : Republica Socialistă România are în concertul națiunilor un loc deosebit de important. Evoluția acestei țări s-a desfășurat după însăși logica istoriei sale. A existat, întotdeauna, Ia acest popor o mare fermitate în apărarea libertății sale. România socialistă consideră că relațiile sale cu alte state nu pot fi durabile și solide decît dacă sînt întemeiate pe respectul mutual și completa egalitate in drepturi. Putem spune, deci, că se văd profilîndu-se sensurile adinei ale întîlnirii dintre cei doi șefi de stat și, prin intermediul lor, ale relațiilor dintre popoarele marocan și român.„Desigur, arată ziarul marocan, sistemele noastre politice, economice și sociale sînt deosebite, dar avem o- biective pe care noi ni le asumăm în comun și care sînt relatate amplu in discursurile rostite luni de șefii celor două state.Relațiile și colaborarea noastră trebuie să tindă — și ele tind în mod efectiv — spre consolidarea păcii în lume, care nu va fi reală decît în momentul în care dreptatea va fi acceptată ca un postulat".Făcîndu-se ecoul stimei deosebite de care se bucură șeful statului român în rindul opiniei publice maro- Depeche" inserează, de un articol consacrat per- președintelui Nicolae „omul care conduce as-

integral pe prima rostite de cei cursul dineului oferit marocan in onoarea Consiliului de Stat al

Nicolae Ceaușescu, „care a trecut încă din fragedă tinerețe prin școala muncii și a activității politice în condiții grele", ziarul subliniază că, „încă de la virsta de 15 ani, el s-a remarcat prin participarea sa la greve și manifestații. El a cunoscut, în numeroase rînduri, închisoarea și opresiunea fascismului, împotriva căruia nu a încetat să lupte pînă la victoria finală". în continuare; este prezentată pe larg activitatea sa politică din ultimii 25 de ani. Ziarul relevă că, în această perioadă, „Nicolae Ceaușesou nu a încetat de a fi în centrul a tot ceea ce a realizat important România. Eforturile și sacrificiile sale au fost apreciate la înalta lor valoare încrederea unanimă ce i-a fost dată de către poporul român".„De cîțiva ani, Bucureștiul anit un loc important al diplomației și politicii internaționale ; acest fapt de cînd președintele devenit conducătorul exprimăm omagiul Nicolae

prin acor-
deve-

se

f

ce ne, „La asemenea, sonalității Ceaușescu, tăzi destinele României și se bucură de deosebită reputație pe scena internațională". Prezentînd principalele date biografice ale președintelui

s-a petrecut Ceaușescu a României. Ne nostru față de președintele Ceaușescu, care a condus țara sa pe această cale".La rîndul său, ziarul de limbă arabă „GIARIDAUK" publică sub titlul „Salutăm pe înaltul oaspete român" — fotografia președintelui Nicolae Ceaușescu și a regelui Hassan al II- lea, precum și o largă relatare despre prima zi a vizitei.Articolul de fond al ziarului este dedicat acestui eveniment. „Fără îndoială, scrie ziarul, vizita șefului statului român prieten se va răsfrînge asupra dezvoltării relațiilor dintre cele două țări — dorință pe care au exprimat-o șefii celor două state. Ea va deschide noi domenii de colaborare în folosul celor două țări, contribuind la apropierea între popoare, Ia creșterea colaborării și cunoașterii între state cu orînduiri sociale diferite. Aceasta reprezentind astăzi o cale importantă de consolidare a păcii". Subliniind primirea călduroasă de care s-a bucurat președintele Nicolae Ceaușescu încă de la sosirea sa pe aeroportul Rabat-Sale, ziarul scrie : „înaltul oaspete va avea posibilitatea să cunoască dorința noas-

tră sinceră de colaborare, care poate constata și din primirea grandioasă pe care i-a făcut-o poporul marocan". în continuare, „Giaridauk" remarcă : „Vizita președintelui României va permite poporului marocan să cunoască îndeaproape o țară și un popor prieten".Ziarul „AL-ALAM" relevă că, în toastul său, președintele României a arătat că țara sa luptă împotriva imperialismului, sprijinind lupta popoarelor afro-asiatice pentru libertate. Nicolae Ceaușescu a subliniat, vorbind de problema Orientului Apropiat, că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, precum și rezoluția Adunării Generale din noiembrie 1970, constituie o bază rezonabilă pentru rezolvarea situației din această regiune a lumii. El a sprijinit ideea rezolvării' problemei populației palestinene și dreptul ei la autodeterminare, inclusiv crearea unui stat național independent. Președintele României a subliniat sprijinul pe care îl acordă țara sa poporului vietnamez, precum și importanța conferinței europene pentru securitate".Sub titlul „Rabatul a rezervat președintelui României o primire entuziastă", cotidianul „AL ANBA" re-*-  marcă, printre altele, că „Numeroșii locuitori veniți să întîmpine pe distinsul oaspete, pe tot traseul parcurs de coloana oficială, l-au salutat cu deosebită căldură, aplaudînd și acla- mînd cu mult entuziasm".în articolul de fond al aceluiași ziar, se subliniază : „Această vizită va duce la dezvoltarea legăturilor noastre în toate domeniile. înaltul oaspete este președintele unei țări care a dovedit prin planurile și realizările ei cum poate un stat tînăr să ajungă la prosperitate și înflorire prin munca poporului său, care a dat lumii un exemplu de abnegație și măreție.Folosim această ocazie, scrie ziarul, pentru a exprima președintelui României, în numele poporului marocan, cele mai calde salutări și sentimente de prietenie".

Acum cînd au mai rămas puțina zile pînă la sfîrșitul acestui an, apare tot mai stringentă ceripța încheierii grabnice a pregătirilor și a asigurării tuturor condițiilor necesare desfășurării normale a producției, încă din primele zile, din prima lună a anului viitor. Dar, deși în acest an, așa cum este cunoscut, s-a introdus un nou cadru legislativ care a ridicat rolul contractului economic de la document de consemnare al relației furnizor-beneficiar pentru livrarea u- nor produse, la acela de instrument de planificare, pe baza căruia să se asigure nominalizarea sarcinilor de plan, continuitatea aprovizionării tehnico-materiale și desfacerea certă a producției, multe întreprinderi industriale din județul Vrancea au tergiversat, adeseori în mod nejustificat, lansarea unor comenzi și încheierea contractelor.Comitetele de direcție dintr-o serie . de unități industriale au așteptat, în continuare, indicații metodologice de la ministerele coordonatoare pentru stabilirea necesarelor de aprovizionat și a calculelor justificate, fapt ce a dus la emiterea comenzilor după termenele stabilite prin lege, la întirzie- rea perfectării contractelor. Acest lucru ar putea să genereze in anul viitor anumite greutăți în aprovizionarea la timp, în mod ritmic, a întreprinderilor respective. Și la ora actuală sînt unități care nu au lansat comenzi pentru toate materialele de bază, care nu și-au perfectat contractele cu furnizorii la nivelul necesarului sau au introdus în plan produse fără desfacere asigurată. Acum, comitetele de direcție, serviciile funcționale din Întreprinderile care n-au activat în spiritul noilor reglementări, crezînd că lucrurile se vor a- ranja de la sine, adresează apeluri de ultim moment la sprijinul organelor de resort fie pentru nominalizarea unor poziții din plan, obținerea u- nor materiale la nivelul necesar, la care furnizorii refuză să încheie contracte pe măsura comenzilor emise, fie pentru procurarea unor ambalaje în conformitate cu o anumită structură de plan, definitivată ulterior. în fața acestei situații, însă, nici unele ministere nu au soluții sau nu grăbesc să rezolve problemele pective.Să prezentăm cîteva aspecte crete, esențiale după părerea asupra stadiului actual al pregătirilor pentru producția anului viitor în industria județului nostru. Astfel, pînă la 1 decembrie a.c. era nominalizată numai 91 la sută din producția- marfă destinată fondului pieței și 92 la sută la export. De asemenea, erau încheiate contracte de aprovizionare numai pentru 31,6 la sută din necesarul valoric de materii prime, materiale, piese de schimb, combustibil etc. și era garantată prin contracte desfacerea a numai 41 la sută din producția finită nominalizată.Desigur, consiliile de administrație de la combinatul de industrie alimentară și combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului, comitetul de direcție de la întreprinderea de industrie locală din Focșani, care nu au reușit să-și fundamenteze integral prin contracte sarcinile din planul anului viitor, pot veni cu o serie de explicații și justificări. Sînt fără îndoială, cauze de ordin obiectiv, care au depășit competențele conducerilor unităților, în legătură cu metodologiile elaborate de ministerele coordonatoare de balanțe, cu o serie de tergiversări din partea unor fi organizațiile „Romagricola", și „Româno- cuveni adăuga-

In atenția unor 
întreprinderi

DIN JUDEJUL VRANCEA
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beneficiari, cum ar de comerț exterior „Tehnoforest-export" export". La care s-arte insuficientul sprijin din partea u- nor organe centrale, ca și refuzurile nejustificate pentru încheierea unor contracte la nivelul’ comenzilor din partea anumitor furnizori. Dar întreprinderile vrincene au și ele partea lor de răspundere.Despre ce anume este vorba ? linele servicii de planificare din întreprinderi au nominalizat planul valoric de producție fără să țină seama în toate cazurile de cerințele beneficiarilor, majorînd, in comparație

La mausoleul Mohammed al V-leaPa străzile Rabatului, populajia salută cu cordialitate pe șeful statului român
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cu structura de plan din anul de bază, ponderea sortimentelor mai ușor de realizat. Procedind așa, planul de producție nu mai este totuși în concordanță deplină cu cerințele beneficiarilor, respectiv cu planul de livrări la fondul pieței Așa se' explică de ce la Combinatul de industrie alimentară din Focșani, deși planul produc- ției-marfă pe anul 1971 a fost nominalizat în proporție de 100 la sută, planul de livrări la fondul pieței, în prețuri cu amănuntul, s-a acoperit numai în proporție de 92,7 la sută, iar la întreprinderea de industrie locală Focșani, poziția prefabricate din beton s-a nominalizat pe seama șpa- lierilor de vie, care nu au desfacerea asigurată. Asemenea practici care contravin unor prevederi exprese din legea contractelor economice s-au făcut simțite și în alte întreprinderi.Reglementările actuale oferă posibilități nelimitate atît pentru încheierea unor contracte economice de lungă durată, acolo unde există continuitate în legăturile dintre furnizori și beneficiari, cit și pentru stabilirea unor relații permanente cu beneficiarii pentru produsele noi, ca și pentru cele existente, direct și pe calea unor reclame de prezentare a produselor. Cu toate acestea, asemenea forme de colaborare nu au fost promovate la nivelul cerințelor de către comitetele de direcție din principalele unități industriale ale județului. Dacă adăugăm și slaba preocupare pentru asimilarea în fabricație a u- nor produse noi, variate, superioare calitativ, care să le înlocuiască pe cele care nu sînt cerute de beneficiari, avem întregul tablou al cauzelor subiective care au determinat într-o serie de întreprinderi din județul nostru în- tîrzieri în pregătirea producției din anul 1971.In altă ordine de idei, consider că aplicarea prevederilor legii contractelor economice trebuie să aibă loc intr-un cadru metodologic și organizatoric unitar, astfel incit — avîndu-s» in vedere nevoile beneficiarilor și posibilitățile furnizorilor — să se poată asigura cele mai corespunzătoare legături între întreprinderi, directe, fără a mai fi necesară intervenția u- nor organe pentru dirijarea sau stabilirea acestor raporturi. încheierea contractelor economice prin relații directe, nemijlocite, între furnizor și beneficiar, nu mai justifică aprobarea la nivel departamental a unor cote de materiale pe beneficiari, cu condiția ca cerințele să se încadreze în resursele stabilite prin balanțe la principalele materiale. Cu toate acestea, pentru a se asigura încadrarea cererii de material lemnos în balanța elaborată Ia nivelul economiei naționale, Ministerul Industriei Lemnului, spre deosebire de alte ministere, prin circulara 4000/1970 a indicat beneficiarilor de material lemnos să emită comenzile pentru aprovizionare nu la producători, ci la direcția comercială din minister investită doar cu calitatea de coordonator de balanță. Contractele însă se perfectează de furnizorii direcți — combinate și întreprinderi — fapt pentru care beneficiarii nu au putut să formuleze divergențe la contracte în vederea asigurării necesarului stabilit prin plan, deoarece pînă în prezent nici nu-și cunosc toți furnizorii.Ce a generat acest lucru, este lesne de înțeles. întreprinderea de industrie locală Focșani, bunăoară, pînă la mijlocul lunii trecute nu a încheiat nici un contract pentru aprovizionarea materialului lemnos, iar întreprinderii de industrie alimentară 1 s-au indicat drept furnizori întreprinderi situate la mare depărtare. Așa, de pildă, față de comanda depusă la direcția comercială amintită pentru 9000 de butoaie din stejar, necesare livrării vinului Ia export, s-a confirmat și contractat cu Combinatul pentru exploatarea șl industrializarea lemnului din Satu-Mare aflat la o distanță de peste 600 km’, numai 7 600 bucăți. Aceste butoaie puteau fi executate și în județul Vrancea de către întreprinderea de industrie locală sau de către alte combinate ale industriei lemnului mai apropiate.Am înfățișat numai cîteva din aspectele care se ridică în activitatea de pregătire a realizării planului de producție in anul viitor. în puținul timp care a mai rămas din acest an, comitetele de direcție din unitățile industriale, sprijinite de organizațiile de partid, vor trebui să acționeze ho- tărît pentru încheierea tuturor contractelor economice de aprovizionare și desfacere, in concordanță cu sarcinile de plan și nevoile economiei naționale. Un ajutor eficient în acest sens este necesar din partea consiliilor de administrație ale centralelor și combinatelor industriale de care a- parțin întreprinderile vrîncene. în perspectiva anului viitor, trăgindu-se învățăminte din neajunsurile ce s-au făcut simțite, este necesar ca problemele de aprovizionare și desfacere, relațiile contractuale să fie abordate cu fermitate. în spiritul noilor reglementări. După părerea mea, compartimentele din întreprinderi și centrale care au sarcini în această privință vor trebui să devină aparate de concepție, să contribuie efectiv la stabilirea structurii și eficienței producției Întreprinderilor, prin revizuirea normelor de consum, prin depistarea din timp a surselor de a- provizionare, prin prospectarea continuă a pieței etc. Pentru aceasta, comitetele de direcție și consiliile de administrație vor trebui să asigure o structură organizatorică corespunzătoare compartimentelor respective, să dimensioneze și să selecționeze a- paratul existent, în așa fel incit activitatea de aprovizionare și desfacere, începînd cu anul 1971, să fie fundamentată pe baze economice reale, care să asigure realizarea ritmică a planului, utilizarea la maximum a capacităților de producție.
Grigore BIRLA
activist la Comitetul județean 
Vrancea ol P.C.R.



PAGINA 4 SC1NTEIA — miercuri 9 decembrie 1970

lucrările simpozionului cu privire Io Au îndeplinit prevederile
planului cincinal

a prevederilor viitorului cincinal,
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

pentru dezvoltarea agriculturii socialiste
TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, DE CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR

ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE DE

în Întreaga tară se desfășoară In aceste zile, într-un pronunțat spirit de lucru, dezbaterile conferințelor pentru dări de seamă și alegeri ale organizațiilor orășenești și comunale de partid. Analiza exigentă a activității desfășurate în ultimii ani este însoțită de dezbaterea aprofundată a modalităților de a înfăptui în cele mai bune condiții sarcinile însufleți- toare stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R. în telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. se exprimă voința unanimă a comuniștilor de a-și consacra toate forțele înfăptuirii cuprinzătorului ansamblu de măsuri enunțat în recentele expuneri ale secretarului general al partidului la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. șl a guvernului, precum și la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R., măsuri vizînd asigurarea condițiilor optime pentru realizarea viitorului cincinal, pentru îmbunătățirea organizării, planificării șl conducerii agriculturii.In telegrama adresată conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu de Conferința organizației Găești a P.C.R. se exprimă „sentimentul de profundă recunoștință a cetățenilor orașului pentru grija manifestată de partid și guvern, de dumneavoastră personal, pentru dezvoltarea economică și socială a a- cestui oraș. Prețioasele indicații date de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru pe care le-ați făcut în o- rașul nostru constituie pentru noi o

permanentă călăuză în activitatea ce o desfășurăm. Sîntem hotărîți să ne consacram întreaga noastră energie, capacitate și putere de muncă înfăptuirii țelului măreț al înfloririi continue a patriei noastre, al progresului și bunăstării poporului român".„Raportăm conducerii partidului, se arată în telegrama adresată de Conferința organizației orășenești Aiud a P.C.R., că oamenii muncii din orașul nostru, români și maghiari, în frunte cu comuniștii, au îndeplinit prevederile actualului plan cincinal, fiind angajați cu pasiune și elan in eforturile pentru a produce suplimentar o producție de peste 100 de milioane lei. Sub impulsul recentelor dv. expuneri, vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita neabătut pentru creșterea eficienței economice a unităților industriale, îmbunătățirea calității produselor, folosirea integrală a capacităților de producție, gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materialelor. Sintem hotărîți ca, înfăptuind integral sarcinile mobilizatoare ce ne revin, să întîmpinăm cu noi succese măreața sărbătoare — semicentenarul partidului nostru".In telegrama trimisă de Conferința organizației orășenești de partid Co- vasna se arată că „eforturile organizațiilor locale de partid pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. se materializează în îndeplinirea planului cincinal la toți indicatorii, creîndu-se
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Prețul unui abonament este de

36 lei — anual

18 lei — pe șase luni

9 lei — pe trei luni.

Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R. prin factorii 
poștali și difuzorii de presâ din întreprinderi și instituții.
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astfel posibilitatea obținerii pînă la sfîrșitul anului a unei producții suplimentare in valoare de 6 265 000 lei. Comuniștii din orașul Covasna se angajează că vor face totul pentru ca, alături de întregul popor, să-și aducă contribuția la traducerea în viață a mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la înflorirea patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România".„Exprimăm hotărîrea neclintită a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din această parte a țării de a traduce neabătut în viață sarcinile ce ne revin din ansamblul de măsuri cuprins in expunerea ținută în cadrul recentei ședințe a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului privind proiectul noului plan cincinal — se arată in telegrama trimisă de Conferința organizației orășenești de partid Cugir. Ne angajăm să depunem toate eforturile pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an ; ne propunem să valorificăm toate rezervele de care dispunem pentru a da viață prevederilor sporite ce revin ramurii construcțiilor de mașini, îndeosebi în producția de mașini-unelte".In telegrama trimisă de Conferința organizației comunale de partid din comuna Independența, județul Galați, se arată că „toți țăranii cooperatori din comună aduc cele mai calde mulțumiri Partidului Comunist Român, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, pentru grija ce le-o purtați și se angajează că nu vor precupeți nici un efort pentru aplicarea măsurilor stabilite privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii. Ne propunem ca, pe baza măsurilor stabilite, să îmbunătățim activitatea economică a cooperativei agricole pentru sporirea producției și livrarea la fondul de stat a unor cantități sporite de grîu, porumb, floarea-soarelui, legume și produse animaliere".„în dezbaterile lor, delegații la conferința noastră — se arată în telegrama trimisă de Conferința organizației comunale de partid Adămuș, județul Mureș — au salutat cu unanimă aprobare măsurile adoptate recent de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., măsuri care au o excepțională însemnătate pentru progresul a- griculturii, pentru creșterea belșugului de produse agroalimentare, reflected pregnant grija partidului și statului nostru pentru viața și munca țărănimii cooperatiste. Asigurăm conducerea de partid că vom munci cu tot elanul pentru realizarea în cît mai bune condiții a sarcinilor ce ne stau în față, că vom contribui prin munca noastră la făurirea societății liste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie. Republica listă România".Salutînd cu satisfacție măsurile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință de lucru de la C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, delegații la Conferințele organizațiilor comunale de partid din comunele So- na-Alba, Codăiești-Vaslui, Deda-Mu- reș, Sînzieni-Covasna, Berezeni-Vas- lui au arătat că se angajează să-și intensifice eforturile pentru a obține rezultate cît mai bune în dezvoltarea agriculturii socialiste.

cu privire la „Aplicațiile sistemului informațional în economie", manifestare organizată de Asociația Oamenilor de Știință din Republica Socialistă România.Alături de specialiști români, la reuniune participă numeroși oameni de știință și cercetători din mai multe țări ale lumii, relevîndu-se astfel aprecierea de care se bucură peste hotare contribuția oamenii de știință din țara la dezvoltarea informaticii și neticii.La ședința de deschidere a zionului au luat parte prof. Mănescu, președinte al Consiliului Economic, ing. Gheorghe Cioară, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, ing. loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, Petrache Buzoianu director general al Direcției C de Statistică.Cuvîntul de deschidere a lor a fost rostit de acad. Teodorescu, vicepreședinte i ciației Oamenilor de Știință.In numele guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu a adresat un salut partici- panților la simpozion și a urat succes deplin simpozionuluiPornind de la importanța sistemului informațional pentru conducere» și organizarea economiei, a spus, vorbitorul, conducerea de stat a organizat recent o consfătuire cu specialiștii în informatică, cibernetică și sistemul informațional economic, In cadrul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat direcțiile

adusă de noastră ciber-simpo- Manea

Centralelucrări- Nlcolae al Aso-

lui național de informatică și conducere. Programul de constituire a acestui sistem pe perioada anilor 1971—1980 dezvoltă prevederile cuprinse în programul anterior privind producția națională de calculatoare electronice, pregătirea specialiștilor șl introducerea echipamentelor de prelucrare a datelor în procesele tehnologice și în gestiunea economică. In acest fel. deceniul următor va reprezenta o etapă hotărîtoare pentru aplicarea intensivă a informaticii și ciberneticii în activitatea tehnică șl economică a României. Președintele Consiliului Economic și-a exprimat apoi convingerea că această reuniune științifică va prilejui un amplu dialog intre oamenii de știință, cercetători și specialiști, va contribui la promovarea colaborării și înțelegerii Intre popoare.In cadrul lucrărilor — acestea vor desfășura în ședințe plenare și pe secții de specialitate — vor prezentate referate și comunicări științifice axate pe tratarea unor probleme de mare actualitate ; informatica șl cibernetica ; structura sistemelor informaționale economice ; informatica In organizații industriale, economice și financiare și în alte domenii. Vor fi organizate, de asemenea, mese rotunde. în cadrul cărora participant!) vor efectua schimburi de opinii asupra unor aspecte ale formării specialiștilor din domeniul Informaticii, legăturii om-mașină în informatica economică și altele.In continuare au fost prezentate referatele și comunicările înscrise pe agenda primei zile a lucrărilor.Lucrările simpozionului continuă.
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ANIVERSARI ȘCOLARELocuitorii comunei Saschiz, județul Mureș, întruniți în adunare festivă pentru sărbătorirea împlinirii a 480 de ani de existență documentară a școlii, au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care iși exprimă profunda lor recunoștință și dragoste față de conducerea partidului și statului nostru pentru grija părintească pe care o poartă slujitorilor școlii românești și tuturor copiilor, fără deosebire de naționalitate, din patria noastrăNe angajăm să muncim neobosit se spune în telegramă, pentru educarea generațiilor de copii In spiritul idealurilor nobile ale comunismului, ale păcii și prieteniei între popoare, să cultivăm tradițiile progresiste ale lnaintașiiot noștri pentru a răspunde cit mai deplin sarcinilor actuale ale școlii, spre binele și fericirea poporului și a patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.

drele didactice, ne angajăm In mod solemn să perfecționăm arta predării și să înarmăm tineretul școlar cu temeinice cunoștințe, cu concepția științifică marxist-leninistă despre lum și viață, să sădim în inimile lor sentimentele înălțătoare ale patriotismului socialist, dragostea fierbinte față de Partidul Comunist Român și încrederea în viitorul nostru luminos; noi, elevii, ne angajăm să îndreptățim mărețele speranțe ce se pun astăzi in fața tineretului patriei noastre pentru activitatea deosebită de Însușire a cunoștințelor practice, comorilor științei și culturii, pentru a deveni cetățeni cît mai utili patriei noastre, Republica Socialistă România.(Agerpres)

tocia-Socia-
★In comuna Schitu Duca, județul Iași, a avut loc o emoționantă adunare consacrată tmplinirii a 100 de ani de la înființarea școlii de 10 ani din localitate. Cu acest prilej, cadrele didactice, foști absolvenți ai școlii, precum și actualii elevi au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele : Noi, absolvenții școlii, unii cu ninsoarea anilor în plete, dăm glas profundei noastre gratitudini pentru prilejul ce ne-a fost oferit , de a sărbători școala care ne-a luminat cărările vieții și vă asigurăm că ne vom aduce în continuare contribuția la dezvoltarea și înflorirea patriei noastre ; noi, ca-
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t e a t r
• Opera Română : Don Quljotte — 
19,30.
• Teatrul de Operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale44 (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Moartea ultimu
lui golan — 20.
• Teatrul de Comedie : Ntcnic — 
20.
• Teatrul ,,Lucia 
landra" (sala din

Sturdza-Bu- 
bd. Schitu

Măgureanu) : Iubire pentru iubire 
— 20; țsala din str. Alex. Sahla) : 
Transplantarea Inimii necunoscute

Comitetul județean Gorj al P.C.R., în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ, raportează conducerii partidului. dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea planului cincinal la producția globală industrială cu 26 de zile înainte de termen.Munca plină de abnegație și dăruire a colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, în frunte cu comuniștii, se încadrează organic în eforturile întregului nostru popor, de înflorire multilaterală a României socialiște.In actualul cincinal s-au produs schimbări esențiale în economia județului Gorj, industria Inregistrind precedent, tr-un ritm creștere de Datorită bogățiilor naturale care dispune, județul nostru a devenit astăzi un puternic centru al industriei extractive de de in-

o dezvoltare fără caracterizată prin- mediu anual de peste 19,6 la sută, de
cărbune, al materialelor construcții, exploatării și dustrializării lemnului. Astfel, numai în anul 1970, din bazinele Rovinari și Motru se vor extrage peste 7 milioane tone cărbune, iar la finele anului 1975 peste 18 milioane tone, resurse ce stau la baza construirii u- nuia din cele mai mari obiective energetice ale țării — termocentrala Rogojelu.De asemepea, prin construi-
Centrala de

de materiale s-au pus în va- imense de cal- dindu-se econo- aproape 2 mili- anual, impor- plâci și tuburi var. cărămizi.
rea combinatului de construcții loare resursele car și argile, miei naționale oane tone ciment tante cantități de din azbociment, țigle.Traduci nd cu viață hotărîrile partidului și statului nostru, oamenii muncii din județul Gorj, pe baza rezultatelor obținute pină în prezent, sînt hotărîți ca pînă la sfîrșitul acestui an să realizeze, îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii, o producție globală industrială peste plan în valoare de 212 milioane lei.Paralel cu îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul in curs, o activitate susținută se desfășoară în cadrul tuturor unităților economice pe linia pregătirii celor mai bune condiții pentru Înfăptuirea cu succes a prevederilor viitorului plan cincinal.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid, toți oamenii muncii din județul Gorj vor depune întreaga energie și capacitate de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi ale progresului și civilizației.

fermitate in

transporturi

întreprinderiloi auto Ministerului Tranșau îndeplinit planul indicatorii privind mărfuri și călători realizările remarcabile se
ColectiveleCentralei de transporturi din cadrul porturilor cincinal la traficiil de între obținute în anii cincinalului află reducerea nivelului de cheltuieli la 1 000 tone km convenționali cu 136,5 lei față de 1965. realizarea unor economii de a- proape 200 milioane lei și a unor beneficii suplimentare de peste 280 milioane lei. Măsurile luate cu privire la organizarea desfășurării activității de transport in condiții cît mai optime au condus la creșterea produc-

• Teatrul Mic : Teatrul de stat 
Ploiești : Cafeneaua — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : O lună ia 
țară — 20.
• Teatrul Gluleștl : Omul cara a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 16; Matelaș gtscarul — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver tn țara 
păpușilor — 15; (sala din str. Aca
demiei) : Strop de rouă-brotăceiul
— 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Didinei — 
19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.
• Circul „Globus" : Star Circus 
'70 — 19,30.

A

Incu pestetivității muncii pe salariat 1970 față de anul 1965 60 la sută.Cu prilejul obținerii nou succes, conducerea lei a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care exprimă angajamentul de a realiza integral sarcinile viitorului plan cincinal, măreț program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, menit să contribuie la creșterea continuă a nivelului de tra) al întregului popor, la Înflorirea României socialiste.(Agerpres)

acestui centra

cinema

Sarcinile deosebit de complexe la care trebuie să răspundă predarea științelor sociale necesită un permanent cestor actuale nostru, a vieții din țara noastră și din întreaga lume. De aceea, pentru a-și Îndeplini menirea socială ce-i este încredințată, profesorul care predă asemenea discipline, inclusiv în învățămîntul mediu de care ne vom ocupa în acest articol, trebuie să fie nu numai bine pregătit în specialitatea sa, dar și bine informat, la curent cu tot ce e nou in viața politică și ideologică — internă și internațională —, in știință și cultură.în ancheta noastră am căutat să urmărim modul cum este realizată o asemenea informare ; reflectă ea ceea ce este mai interesant, mai demn de semnalat în actualitate ? Slujește ea necesităților reale ale predării științelor sociale 7O primă constatare : și aci se verifică din plin posibilitățile ample de informare politico-ideologică pe care Ie oferă învățămîntul de partid. Cercurile speciale organizate pe lingă cabinetele de partid pentru cadrele didactice care predau asemenea discipline — cum ar fi de exemplu seminarul teoretic de la Bacău, sau cercurile de la Piatra Neamț și Roman, cu întruniri lunare, s-au dovedit un cadru cît se poate de adecvat pentru dezbaterea și cunoașterea a- profundată a unor probleme actuale ale politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru. Amintim între temele dezbătute aci : probleme ale dezvoltării democrației socialiste, conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată, principiile relațiilor internaționale în epoca contemporană etc. De remarcat că la Bacău, în cadrul seminarului teoretic s-au planificat și cîteva teme ancorate in realitatea locală, cum ar fi „Probleme economice ale județului, sarcinile concrete ce-i revin în cadrul planului cincinal".Consultînd programele diferitelor cercuri de studiu, am putut observa atenția ce se acordă și informării de specialitate a cadrelor de la catedrele de științe sociale. Pentru profesorii de filozofie, de pildă, s-au organizat în cadrul în- vățămîntului de partid dezbateri despre aspecte ale filozofiei burgheze din zilele noastre, sau despre pro-

contact din partea a- discipline cu preocupările ale partidului și statului cu problematica de azi sociale, politice și ideologice
blemele filozofice pe care le ridică noile descoperiri în științele naturii ; pentru cei de economie political — dezbateri despre evoluția capitalismului contemporan etc.O contribuție la perfecționarea pregătirii de specialitate a cadrelor didactice aduc și cercurile pedagogice organizate de inspectoratele școlare. Cercul pedagogic organizat In Capitală pentru pro'fesorii de științe sociale, de pildă, și-a inclus în programul pe acest an, potrivit dorinței exprimate de profesori, dezbateri des-

rctice de actualitate din domeniul disciplinelor lor. Este simptomatic in acest sens, de pildă, faptul că intre temele parcurse anul trecut in cadrul cercului organizat pe lingă cabinetul de partid al județului Prahova, nici una nu a fost consacrată curentelor filozofice contemporane, noilor domenii ale cercetării ca teoria acțiunii, teoria valorilor, politologia etc. care-și aduc o contribuție din ce in ce mai mare la descifrarea complexității fenomenelor sociale contemporane. Atunci cînd profesorii au

Numeroșl profesori au remarcat că în afara informării In cadrul cercurilor de studiu — teoretice sau pedagogice — se simte nevoia unor informări mal largi, mai cuprinzătoare și multilaterale, care să nu fie limitate de programul de activitate al cercurilor de studiu. Vreau să subliniez — ne spunea tov. Răican Luisa, conducătoarea cercului pedagogic din Capitală — că „explozia de informație" din zilele noastre, consecințele pe plan filozofic ale revoluției tehnico-științifice depășesc posi-

A FI LA CURENT
CU TOT CE E NOU

pre arta contemporană, marxismul și religia, probleme de gnoseologie, epistemologie, axiologie ș.a. Merită relevată de asemenea preocuparea acestui cerc pentru folosirea u- nor forme vii, atractive, apte să stimuleze gândirea, pentru atragerea la activitatea sa a unor cadre universitare, specialiști de înaltă competență.In activitatea cercurilor teoretice și pedagogice pentru cadrele care predau științele sociale se manifestă insă și serioase neajunsuri. Semnalăm în primul rînd o insuficient de clară delimitare a obiectivelor pe care le urmăresc, o lipsă de corelare a programelor — cum a fost cazul, de pildă, la Piatra Neamț, unde cercul pedagogic organizat de Inspectoratul județean Piatra Neamț și cercul teoretic creat pe lingă cabinetul de partid au ajuns la suprapuneri și repetări de teme.Ceea ce ne-au semnalat însă mai ales majoritatea profesorilor cu care am discutat despre deficiențele a- cestei activități este slaba atenție ce se acordă dezbaterii problemelor teo-

tost Invitați să participe la expuneri pe asemenea teme organizate la cabinet pentru un public mai larg, ei n-au aflat aci un plus de cunoștințe. Bunăoară, expunerea „Curente și orientări in filozofia contemporană" — ne spunea tov. Sever Zaragiu — profesor la Liceul nr. 6 din Ploiești, s-a rezumat doar la o încadrare și o caracterizare generală a citorva orientări filozofice, fără o pătrundere în structura lor Internă, fără o analiză critică aprofundată și nuanțată. Desigur că oameni care predau științele sociale nu se pot mulțumi cu conferințe ce se mărginesc la transmiterea unor cunoștințe de nivel mediu în acest domeniu, vehiculate în mod curent in presă. Ceea ce așteaptă profesorii de la conferințele sau dezbaterile teoretice este un sprijin real în lărgirea informației lor asupra mișcării de idei contemporane și mai ales in analiza și interpretarea diferitelor curente de gindire, spre a putea mai ușor să disceamă ceea ce este valoros, de ceea ce e greșit, fals, neștiințific.

billtățile de Informare ale cercului nostru. De aceea aș propune informări intensive timp de cîteva zile organizate fie la începutul anului școlar, fie în timpul vacanțelor, cu ajutorul cărora să ne putem pune la curent cu numeroasele probleme noi apărute tn mișcarea de idei atit de complexă din zilele noastreDe altfel, trebuie arătat că un început in această direcție există ănul trecut, cabinetul municipal de partid București, in colaborare eu Ministerul învățămintului, a organizat in timpul vacanței de iarnă un curs pentru profesorii de științe sociale din Capitală care a depășit — așa cum arăta tov. Dragu Ion, directorul Liceului „Ion Neculce" — formele obișnuite atit prin elementele informaționale bogate pe care le-a furnizat, cît și prin sublinierea anumitor chestiuni de mal mare subtilitate. Succesul cursului s-a datorat și grijii cu core nu fost aleși lectorii — oameni cu o înaltă pregătire Ideologică și de specialitate. Asemenea cursuri ar trebui reluate ți or-

ganizate sistematic, cel puțin o dată pe an.Subscriind la această propunere, alți profesori au insistat și asupra necesității unor cursuri de reciclare pentru cadrele care predau științele sociale. Astăzi, cînd este unanim recunoscută oportunitatea unor cursuri de reciclare pentru cadrele din orice domeniu de activitate, cred că cei ce predau științele sociale, aflate într-un proces de continuă dezvoltare, nu pot face excepție — spunea tov. Dan Ion, profesor de filozofie la Liceul „Aurel Vlaicu" din Capitală. Cursurile de reciclare ar putea fi organizate la intervale de cițiva ani, in cadrul facultăților de specialitate.Asemenea opinii și propuneri, interesante și demne de a fi luate în seamă, nu înseamnă cîtuși de puțin — cum au subliniat de altfel mai mulți dintre profesorii cu care am discutat — că activitatea de informare a profesorilor de științe sociale ar putea fi privită doar ca o sarcină exterioară care le revine mai ales altora tlecîț lor Înșiși — celor chemați să le țină expuneri, conferințe etc. Informarea multilaterală, perfecționarea pregătirii solicită In primul rind un efort personal intens din partea fiecărui profesor, o muncă individuală stăruitoare de documentare și studiu. Nu putem să nu consemnăm însă aci faptul că în rîndul unor profesori există părerea că pentru a fi informați ar fi suficient sâ asculte anumite conferințe, în care Ideile și datele respective să le fie oferite de-a gata, dacă s-ar putea și intr-un mod cit mai concentrat Sînt profesori care nu urmăresc și nici nu au cunoștințe despre cărțile noi ce apar în domeniul științelor sociale — deși asemenea apariții sint în ultimul timp tot mal multe și de valoare — despre studiile mai importante apărute în revistele de specialitate. Puțin cunoscute și folosite de către profesorii de științe sociale din Învățămîntul mediu sint materialele editate de Centrul de informare și documentare în științe so-

ciale și politice : Revista de referate și recenzii ce prezintă selectiv cărțile și articolele mai importante apărute pe plan mondial șl intrate în principalele biblioteci din țara noastră, Indexul de subiecte și autori editat anual. Or, la ora actuală, centrul este în măsură să ofere material bibliografic pentru orice temă in domeniul științelor sociale.Largi posibilități de documentare In domeniul științelor sociale oferă și cabinetele de partid. De pildă, la cabinetul municipal de partid București, o dată cu îmbogățirea materialului documentar, s-a introdus un sistem modern de fișare,— atit pe domenii : filozofie, economie politică, socialism științific, politologic — cît și pe probleme ; în felul acesta oricine dorește să se informeze asupra diferitelor probleme de specialitate poate găsi operativ materialul bibliografic necesar.Desigur, cu toate aceste progrese, mai sînt încă destule deficiențe în sistemul de informare din domeniul științelor sociale, iar criticile pe care le-am auzit din partea unora dintre interlocutorii noștri sînt pe deplin îndreptățite. Fărîmițarea activității de informare și documentare — dovedită de imposibilitatea de a găsi, nici măcar în București, intr-un fișier centralizat, cărțile existente în diferite biblioteci, numărul mic al exemplarelor din cărțile mai valoroase ridică anumite dificultăți în calea celor ce vor să se documenteze mai amplu și mai profund Intr-o problemă sau alta. Fapt este însă că posibilitățile existente de documentare și studiu — in ultimul timp tot mai ample — nu sint nici pe departe valorificate așa cum se cuvine.Operativitate, actualitate, eficiență — iată, așadar, pe rințele cărora trebuie să le activitatea de informare adidactice care predau științele sociale, pentru a corespunde pe deplin noilor necesități.

• Pomul de Crăciun: SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3403) __ * 
20,15.

CAPITOL — 8.30; 11;
18,30; 21.
• Căpitanul Florian :
FARUL — 9; 12; 15; 18; 21.
• Vagabondul : BUCUREȘTI — 
8,45; 12,15; 16,30; 20. FAVORIT — 
9; 12,30; 16; 19,30, VICTORIA — 
8,30; 12; 16; 19,30.
• Femela să se teamă de bărbat : 
FESTIVAL — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Soarele alb al pustiului : 
MINA — 9,30; 11,30; 13,30; 16;
20,30, MOȘILOR — 15,30; 18;
• Amintiri bucureștene :
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30, GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 
18,15; 20,15.
• Program pentru copil —
NA — 10; 11.
• A trăi pentru a trăi : DOINA — 
12,15; 15; 17,45; 20,30.

e Fumul : TIMPURI NOI — 
9—20,30 în continuare.
• Omul din Sierra : FEROVIAR 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 9; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16. 
  20,45, MODERN — 9; 11,15;

16; 18,15; 20,30.
fiecare zi e sărbătoare — 9; 
12,30; 14,30, Actele, vă rog — 
18,45, Tăcerea e de aur — 21:

17.15 ; (seria de bilete 3404) —

PATRIA — »; 12; 15; 13; 21, ... 13 30. lg.

LUCEA-

LU- 
18,15; 
20,30. 

CEN- 
18,15; 
16.15;

DOI

4k, kVk 
18.30; 
13,30;
• în
10,30;
16,30; ___
CINEMÂTECA (Sala Union).
?! Cadavrul viu : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 16; 19.
• Medicul de la asigurări : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Ultimul Mohican ; DACIA — 
8,45 — 20,30 In continuare, RAHO
VA — 15,30; 17,45; 20,15.
• King Kong evadează : BUCEGI 
— 10,30; 16; 18; 20.30, DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20. GIULEȘTI 
— 15,30; 18; 20,30, ARTA — 15.30; 
18; 20,15.
• Unghiul de cădere : UNIREA — 
16; 19,15.
• In umbra coltului : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Paria : FERENTARI — 15,30;
17,45; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
COTROCENI — 14,30; 17,15; 20.
VIITORUL — 16; 19,15.
• 100 de carabine : PACEA —
15,45; 18; 20,15, MUNCA 
18; 20,15.
• Călugărița din Monza : FLO
RE ASC A — 15,30; 18; 20,30.

S Soarele vagabonzilor : CRÎN-
AȘI — 16; 18; 20.

tv

15,30;

calitate, scurt ce- răspundă cadrelor
Paul DOBRESCU

18,00 Deschiderea emisiunii. Uni
versal șotron — enciclopedie 
pentru copil.

18.30 Cabinet economic TV : ÎM
BUNĂTĂȚIREA FOLOSIRII 
FORȚEI DE MUNCA IN VII
TORUL CINCINAL.

19,10 Tragerea concursului Prono- 
expres.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 _ ‘ ’ ' - ■ ■ - ■

La toate chioșcurile și librăriile

ALMANAHUL SCÎNTEIA 1971

Tele-clnemateca. Portret Paul 
Newmann. Prezintă' Alice 
Mănoiu.
Poșta TV de Ion Bucheru. 
Cadran internațional.

21,15
21,35
22,20 Telejurnalul de noapte.
22.?n Baschet. Cupa Cupelor : re

priza a 2-a a întîlnlril dintre 
echipele Steaua și Galatasa- 
ray Istanbul (masculin).

23,00 închiderea emisiunii.
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„împrejurările în care mă aflu m-au făcut —• după nici un an de activitate — să mă gîndesc dacă nu este mai bine să abandonez profesia. De cîtva timp mă duc la lucru sporadic, bineînțeles fără să am pretenția să fiu plătit".Rindurile de mai sus, desprinse dintr-o scrisoare adresată redacției de către un tînăr specialist in agricultură, ne-au pus pe ginduri. Să fie oare vorba de o renunțare în speranța unui loc călduț ? Sau, poate, l-a speriat munca in condiții mai aspre ? (Scrisoarea venea din Deltă). Ce l-a putut determina să ia o hotă- rire atît de gravă 7...Exact acum un an, Inginerul Constantin Frandeș s-a prezentat la C.A.P. Chilia Veche, o așezare cuprinsă din toate părțile de brațele Dunării. Venea în această cooperativă — unde singur a cerut să lucreze — cu o frumoasă carte de vizită, recomandat de rezultatele obținute în timpul anilor de studiu. „A fost unul dintre denți ai institutului nostru. N-a avut nici o notă sub 7, iar examenul de stat l-a trecut cu 9“ (dr. ing. C. Chirilă, șef de lucrări — Institutul agronomic „N. Bălces- cu“ - București). „Frandeș este un om serios, dirz, pasionat de meserie. La repartizare, el a cerut să lucreze în județul Tulcea, în locuri refuzate de alți (dr. ing. fănescu, membru misiei mentale partizare).Ce ar fi dorit MaMHH oare noul inginer să intilnească la cooperativa din Chilia Veche? S-a așteptat cumva că va fi intimpinat cu lapte și miere? Speranțele, dorințele sale erau infinit mai modeste : sprijin și înțelegere din partea celor cu care avea să lucreze ; pentru ca, la rîndul său, să-și poată valorifica din plin, in folosul cooperativei, cunoștințele căpătate de-a lungul anilor în facultate. Nu spunem un lucru nou : în nenumărate unități agricole tinerii ingineri sint așteptați cu încredere de către cooperatori, găsind un climat prielnic de afirmare, de utilizare plenară a priceperii, a capacității lor, puse in slujba Înfloririi unităților a- gricole.Cu atît mal de neînțeles este ceea ce s-a petrecut la Chilia Veche, înce- pînd chiar din ziua sosirii inginerului Frandeș. Fără să-1 cunoască cit de cît, fără să știe de ce membrii consiliului de l-au primit cu răceală, cu ță, de parcă le-ar fi picat musafir nepoftit. Ulterior, că nu și-au schimbat atitudinea, dar, pe măsură ce proaspătul inginer încerca să pătrundă mai adînc în problemele organizării muncii, să-și ia rolul în serios, i-au demonstrat o ostilitate fățișă. în fond, ce voia noul venit 7 Neîmpăcîndu-se cu slaba gospodărire a sectorului zootehnic, unde fusese repartizat să lucreze, cu producțiile scăzute ce se obțineau, el a cerut conducerii cooperativei sprijin într-o seamă de acțiuni menite să ducă la ridicarea rentabilității acestui sector : alimentarea rațională a animalelor, întărirea disciplinei etc.Atitudinea și cerințele sale erau pe deplin firești. Frandeș nu era un nechemat, un ins nimerit întîmplă- tor acolo, ci un specialist a cărui misiune expresă era tocmai activității sectorului pe

cei mai buni stu-

rios, priceput. Are multă dorință să tacă treabă, să ne ajute"' (Ș. Hara- lambie, brigadier zootehnic). Iar inginerul Aurel Ionescu, directorul I.A.S. Chilia Veche, care de 11 ani lucrează in Deltă, ne-a spus in deplină cunoștință de cauză : „E foarte preocupat de chestiunile pe care le are de rezolvat in sectorul zootehnic al cooperativei. Citește multe lucrări de specialitate, e un pasionat". Cu atit mai mult, oamenii din fruntea cooperativei aveau datoria să-i îmbrățișeze inițiativele, să-l sprijine.E surprinzător cum tocmai conducerea C.A.P. — prima interesată în- tr-un reviriment al sectorului respectiv — a retezat avînturile inginerului Frandeș. Fără să fie cit de cit analizate, propunerile făcute de el au fost respinse, ajungîndu-se pină acolo incit inginerului î s-a interzis să mai dea vreo indicație in sectorul zootehnic (7 !). Cine a dat conducerii cooperativei dreptul să se comporte astfel, să se dispenseze de serviciile unui specialist ? Nu cum-

pabilă să ne convingă de „injuste- țea" semnalelor. Explicabil, după cum am aflat cu prilejul investigațiilor făcute la fața locului : nu se deplasase nimeni la C.A.P. Chilia Veche spre a cerceta cele sesizate. Cu incalificabilă ușurință, directorul direcției și-a pus semnătura pe un răspuns oficial, pe un act. dacă nu in totală contradicție cu realitatea, cel puțin formal. A fost singurul caz, o „scăpare" a direcției agricole 7 Să vedem... La 8 iunie a.c., ing. Frandeș s-a prezentat la inginerul Gh. Nica, directorul direcției agricole, căruia i-a relatat amănunțit deficiențele din cadrul cooperativei, atitudinea unor oameni din conducerea C.A.P., cerind sprijinul direcției agricole in înlăturarea neregulilor existente. După ce l-a ascultat, directorul a hotărît pe loc trimiterea, chiar în aceeași zi, a unui specialist la cooperativa din Chilia Veche („Poate o să vin chiar eu"). Dar de la vorbă pînă la faptă s-a dovedit cale lungă !

Sperăm că tînărul

absolvenți"Al. Ște- t o s t al co- guverna- de re-

va ști
sa persevereze

e capabil, conducere indiferen- pe cap un nu numai

ridicarea o nouă treaptă. Față de inerția și atmosfera rutinieră ce domneau, el era, în a- celași timp, un ochi proaspăt, capabil să mult : lor. O noi la„Tovarășul Inginer este un om se-
detecteze neajunsurile. Mai dornic să ajute la înlăturarea serie de aprecieri, culese de fața locului, sînt elocvente :

va prezența unui asemenea om activ, energic, care nu suporta atmosfera lîncedă, de îngăduință reciprocă, devenise incomodă pentru unii 7Văzînd cum stau lucrurile, fără să dezarmeze, ing. Constantin Frandeș a cerut ajutor. Firesc, s-a adresat cu încredere forului competent — Direcția agricolă județeană Tulcea. Tot atît de firesc ar fi fost ca acest organ, direct interesat în ridicarea producției, în promovarea noului, să dis- cearnă atent propunerile și nemulțumirile specialistului, să deslușească și să înlăture natura piedicilor ce i s-au pus în cale, cu alte cuvinte să-i creeze o atmosferă favorabilă desfășurării activității.Lucrurile au apucat-o Insă pe un alt făgaș. O seamă de propuneri valoroase înaintate direcției de către ing. Frandeș au fost ignorate, iar autorul lor desconsiderat, pentru că, așa cum s-a spus despre el nu o dată, „e tînâr și prea vrea să fie buricul pămîntu- lui". Nu ne-am propus să expunem aici toate propunerile inginerului și nici să le cîntărim eficiența lor economică (e datoria altora 1), ci să desprindem doar sensul lor : negreșit, au fost făcute cu scopul de a favoriza progresul cooperativei, și nicidecum pentru a-1 face pe autorul lor „buricul pămîntului". Dar în loc să-1 sprijine în realizarea acestor propuneri, direcția agricolă le desconsideră; inginerul " drept un Iar cadre direcții — departe - creată specialistului, ca de altminteri și perpetuarea neregulilor din cooperativa agricolă.Așa se prezentau lucrurile la data cînd Constantin Frandeș, cuprins de amărăciune a scris „Scînteii". La cîtva timp, Direcția agricolă județeană Tulcea ne-a remis un răspuns pe care merită să-1 transcriem în întregime : „La scrisoarea dv. nr.... vă facem cunoscut că cele semnalate de ing. Frandeș Constantin de la C.A.P. Chilia Veche nu sînt juste". Atît.De la bun început surprinde caracterul laconic și categoric al răspunsului, lipsit de orice explicație ca-

Frandeș este etichetat om cu „idei hazardate", de conducere ale acestei după cum vom vedea mai - au întreținut atmosfera

„Chiar în aceeași zi", da, directorul a semnat o decizie prin care inginerul Frandeș era... sancționat „pentru abateri disciplinare" Admițînd că el avusese, intr-adevăr, „abateri disciplinare", te întrebi : cine le constatase și, mai ales cînd ? Doar nu trecuseră decît niște ore de la discuția dintre inginer și director, discuție în care acesta din urmă nu pomenise nimic despre „abaterile disciplinare". Lucrurile s-au petrecut, de fapt, foarte simplu : un telefon de la cooperativă îl determinase pe director să-i aplice inginerului sancțiunea, in scopul intimidării lui.Cum și de cc reiese și mai clar din secvențele următoare Simțin- du-se nedreptățit, ing. Frandeș a înaintat, la 28 iulie, un memoriu către direcția agricolă (înregistrat sul nr. 5 296). Nu era o simplă „plîn- gere", prin care cerea să fie absolvit de sancțiunea nedreaptă și nemotivată, ci solicita direcției agricole (cităm dir. memoriu) : „Să se analizeze situația existentă, indiferent dacă rezultatele cercetării iml vor fi sau nu favorabile și, în consecință, să se ia măsuri pentru îndreptarea lucrurilor in C.A.P.". Ce s-a intîmplat după aceea ? La 31 iulie, directorul direcției agricole a trimis memoriul șefului serviciului de creștere a animalelor, dr. Abdulamit, cu rezoluția : „Deplasați-vă la fața locului și faceți propuneri". (în sfîrșit, măcar în ceasul al 12-lea !). Ce propuneri a făcut șeful serviciului 7 Nici una. A ținut memoriul în sertar... două luni. Apoi, intr-o zi, l-a înmînat unui inginer din cadrul serviciului, care, întîmplător, se deplasa în Deltă : „Poate ai timp să te ocupi

■Xl

și de această hîrtie". Inginerul respectiv n-a avut timp și, la rîndul lui, a ținut „hirtia" in sertar pină la începutul lunii noiembrie.Am încercat să aflăm prin ce a- nume se poate justifica dezinteresul birocratic față de sesizarea tînărului specialist, mai ales că nu era vorba de o chestiune exclusiv ci de înseși interesele agricole.Iată ce „argumente" cări" ne oferă șeful i creștere a animalelor :— Știți, la noi sînt condiții deosebite. In Deltă ne deplasăm mai greu, nu avem șalupe. Din această cauză n-am putut cerceta cazul respectiv.— De ce atunci, în răspunsul trimis redacției, ați infirmat cele sesizate de ing. Frandeș, scriind negru pe alb că „nu sint juste" 7— Am consultat conducerea C.A.P. (!) și am aflat că situația se prezintă altfel decît în sesizare.Comentariile sînt de prisos. Ar mai trebui amintită, insă, încercarea direcției a- gricole de a-1 „disciplina" pe tînărul inginer, încercarea de a-1 lega „o tinichea": printr-o decizie, C. Frandeș a fost numit, provizoriu, inginer-șef al cooperativei agricole din Chilia Veche. Onorabil, nu 7 Da. dacă n-ar exista în decizie următoarea „precizare": „Veți funcționa pe a- cest post pînă la găsirea unui dru tor" î tăm pectul vădit ilegal al formulei ; e de la sine înțeles ce efect moral „stimulativ" are o asemenea încadrare provizorie, umilitoare. E greu de înțeles pe ce se bazează o astfel de apreciere, de vreme ce nimeni din partea direcției a- gricole nu l-a cunoscut la lucru, nu i-a controlat efectiv activitatea.Faptele de mai sus nu-și pot găsi nici un fel de justificare. In condițiile în care — așa cum s-a subliniat la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie 1970, cu privire la îmbunătățirea planificării și — se resimte cialiștilor, in cooperativele 10 000 din cei studii superioare de care dispunem, o direcție agricolă județeană și conducerea unei C.A.P. își permit să ignore aportul inginerului, ba, mai mult, incearcă să-i pună bețe in roate, să-i frineze Inițiativa și energia. Cum poate fi interpretată o astfel de atitudine 7După cum se știe, Tulcea este un județ tînăr, în plină dezvoltare, avînd o mare nevoie de specialiști. De altfel, in acest sens, chiar în paginile ziarului nostru am publicat apeluri ale organelor locale și am oglindit, nu o dată, felul plin de înțelegere, de ospitalitate de care s-au bucurat specialiștii ancorați la acest țărm. Cu atît mai surprinzătoare apare atitudinea manifestată în cazul de mai sus. Nădăjduim că, analizindu-I, consiliul popular județean va lua măsurile corespunzătoare, menite să pre- intimpine eventualele recidive.

personală, cooperativeiși „justifi- serviciului de

ca- corespunză- Nu discu- numai as-

organizării, conducerii agriculturii încă acut nevoia spe- condițiile în care în agricole lucrează doar 26 000 de specialiști cu

...Eram In cabina mașinii , stăteam inghesuiți , șoferul conducea cu multă atenție. Călătoream în noapte, pe lingă apele Izei, și omul de lingă noi șofa încordat, cu precauție. Drumul fusese, pe alocuri, rupt de apele revărsate din primăvară.Aveam de parcurs vreo 60 km împreună, pină la Borșa. Șoferul ne luase cu el de la o răscruce. Drumul de noapte te îndeamnă, vrînd-nevcînd, la destăinuiri. Și noaptea, și drumul trec astfel mai ușor...— Lucrezi de mult pe mașina asta 7— De vreo șase ani... Vru, parcă, să mai spună ceva, dar se răzgîndi. Așteptarăm. Știam, dintr-o mai veche experiență, că acea clipă a destăinuirilor, pe care o pre- simțeam, nu va întîrzia.— Cu mine și cu mașina asta — începu el —.e o întreagă curînd va despărțim, asta — cum noi, la garaj — va fi trimisă la casare. îmi pare rău de ea. Vedeți și dv., acum, după a treia reparație capitală, a parcurs peste 80 000 km.
★Care este „întreaga poveste" a mașinii și a o- mului de la volanul ei 7 De ce i se spune mașinii „Ghinionista" 7...Era prin anul— ne-a relatat interlocutorul nostru. Omul muncea, tot ca șofer, la sectorul de explorări miniere din Baia Borșa. Lucru• era pînă peste cap. Geologii, minerii exploratori, sondorii cercetau o nouă zonă mineralizată, bogată în comori ascunse. Șoferii erau solicitați, cel mai adesea, la curse lungi, pentru a aduce materialele necesare exploratorilor.— Eram tînăr, aveam un salariu frumos... Mi se părea că nimeni nu mai e ca face cap. luam care în „< ziceam noi — prin sate, să mă distrez... Măi băiete, îmi mai spunea cite cineva, ai uitat că este mașina statului 7 Pune-te pe treabă, nu-ți bate joc de meserie, că o pățești... Vorbele îmi Intrau pe o ureche și-mi ieșeau pe cealaltă. O dată, însă, mi s-a înfundat. Conducerea sectorului mi-a desfăcut contractul de muncă. Co-

poveste... în trebui să ne „Ghinionista" i se spune la
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mine și că, deci, pot tot ce-mi trece prin Cîteodată, noaptea, > mașina de la nar- și porneam cu ea —■ .curse negre", cum le

am umblat teleleu, nu-i vorbă, mai
lac peste pupăză, și cu litera „e" din codul muncii... Deci, „necorespunzător" 1. Vreo două săptă- mlni Bani,aveam, dar nu mă simțeam deloc bine. îmi era greu să dau ochii cu oamenii. Știți, nu e deloc simplu să porți, așa. o e- tichetă pe frunte: necorespunzător ! Simțeam că mă arde și fruntea ; mă ardea — să vă spun drept

— Asta-i mașina pe care vei lucra. Noi am poreclit-o „Ghinionista". La volanul ei s-au perindat, în vara aceasta, vreo șase șoferi. Unul a făcut cu ea un accident de circulație. Altul a răsturnat-o în- tr-o rlpă. Vrei să lucrezi pe ea 7Așa am pornit la drum cu „Ghinionista"...
★...Urcam acum serpentinele de pe dealul Moi-

ȘANSA

deveni un

GHINIONISTEIht

Pe apucate
Obișnuit, se scoală la 

patru dimineața, iar pe 
la patru și jumătate 
începe un marș forțai 
spre gară, 7 km. Dacă 
are norocul să-și gă
sească loc intr-un com
partiment cu oameni 
pașnici, pină ajunge la 
destinație mai trage 
un pui de somn. Dar 
asta se-ntimplă destul 
de rar, trenurile de 
dimineață fiind asal
tate de tot felul de 
gălăgioși. Pe la șase, 
cind se deschid depo
zitele, magazinele — 
scuipă-n palme și se 
apucă de treabă. De 
vreo șapte ani încoace 
lucrează pe unde se 
nimerește. Saci, bu
toaie, lăzi. încarcă și 
descarcă. La sfirșit de 
săptămină i se răsplă
tește truda. O parte 
din bani ii lasă la crîș- 
mă, socotind că are ș> 
el dreptul să se dis
treze in compania unei 
femei; ce mai rămine 
— duce acasă, la ne
vastă.

De vreo șapte ani 
așa o ține : in șapte 
ani a imbătrinit cit in 
douăzeci, agoniseală 
mai nimic. Moșii și 
strămoșii lui au lucrai 
pămîntul, el zice ci 
asta nu mai e o me
serie, de pămint să 
vadă femeile, copiii 
și bătrinii, oamenii in 
putere trebuie să-și 
caute o meserie bănoa
să. Au plecat mulți 
din sat la tot felul de 
meserii, acum sint 
muncitori calificați, 
tehnicieni ; el s-a gin- 
dit că-i mai bine să fii 
navetist și lucrător cu 
spatele. Și la sat, și la 
oraș. Doarme la sat și 
lucrează la oraș. Ar» 
o nevastă la sat, are o 
„femeie" la oraș. Ne-

vasta se-ngrijește de 
copil, de bătrini șl se 
duce la lucru, aproape 
in fiecare zi. Dar n-o 
mai ajută puterile, și 
cind află că ea nu s-a 
dus — el, soțul nave
tist, o ceartă și-o bate, 
că de ce face pe cu
coana. De vreo șapte 
ani, in casa lor rar de 
tot s-a mai auzit o 
vorbi ca lumea. El 
vine cu trenul de sea
ră ; de la gară 
acasă, 
km. ; 
casă, 
mănincă, drăcuiește șl 
se culcă. Vrea să fie 
respectat și înțeles : el 
aduce bani in casă ! 
Nici nu vrea s-audă 
că dacă ar lucra in 
oooperattvă ar cîștiga 
ceva mai mult (i s-a 
propus să fie briga
dier) — și asta fără să 
se-ncovoaie sub greu
tatea a sute de kilo
grame. Banii, banii 
gheață, la sfirșit de 
săptămină, asta îl in
teresează.

Din banii adunați cu 
trudă si-a cumpărat o 
bicicletă, care să-l sca
pe de marșul forțat 
de-acasă pină la gară 
și-napoi. Dar „femeia" 
lui de la oraș a zis 
c-ar vrea și ea o bici
cletă, și-atunci, el, lu
crătorul cu spatele, a 
schimbat bicicleta pe 
una de damă și s-a 
grăbit si-mplinească 
dorința dragei 
Draga lui de la 
este mindria lui, 
gura lui mindrie, 
mult pentru ea își___
oasele. Draga lui vrea 
rochii și pantofi și 
ceva mărunțiș. Draga 
lui i-a adus la cunoș
tință că ei doi vor avea 
un copil, dragul lor co
pil. Vestea l-a cam

pină
mar} forțat, 7 

cum intră în 
cere mincare,

lui. 
ora} 
sin- 
mai 

rupe

năucit. Un copil la sat, 
unul la oraș. Să divor
țeze ? Ar fi o soluție. 
O ceartă și-o bate pe 
nevastă cu și mai mul
tă rivnă, in speranța 
că va cere ea divorțul, 
ti ceartă și pe bătrini, 
că de ce se dau de 
partea nevestei.

De la o zi la alta are 
nevoie de tot mai 
mulți bani pentru dra
ga lui. Asta il face să 
intre in concurență cu 
ceilalți lucrători cu 
spatele — și să-i dea 
la o parte. Ar vrea 
să-ncarce și să descar
ce el toate 
toate lăzile. Mănincă o 
dată pe zi, ____
chiștoace de la alții, șt 
totuși banii nu se-adu- 
nă, nu se-ajung, iar 
draga lui, numărind 
banii, îi di peste nas, 
pretinzind că el n-ar 
fi in stare si țină o 
familie, și dacă așa 
stau lucrurile... de ! it 
pare foarte rău. Ba
nii, banii — pină cind, 
intr-o zi, tot cărind 
lăzi, s-a gîndit să pună 
deoparte două, trei, 
pentru el, ca un fel de 
recompensă ; in altă zi, 
alte două, trei ; și tot 
așa ! Dar nu multă 
vreme.

Acum, soția se-ngri
jește de copil și de bă
trini, se duce la lucru, 
se mai duce și la doc
tor, și-l așteaptă pe el 
să se-ntoarcă de la închisoare. El ii scrie 
de-acolo, din cind in 
cind: ce să facă și 
cum si se poarte, nu 
cumva să „greșească" în lipsa lui. Și s-adu
ne bani. Dar pentru 
ce și pentru cine să-i 
adune — nu scrie.

butoaiele,

fumează

Nicolas ȚIC

Vasile MIHAI

CA LUMINA OCHILOR

sint ajuta

— rușinea. Rușinea că a- junsesem aici...într-o zi m-am întîlnil pe stradă cu șeful garajului de minieră cunoștea. Am vrut era rușine. Știa, desigur, că fusesem dat afară de la garaj. Și încă cu calificativul acela... Credeam că o să mă ocolească și el. dar a venit țintă la mine. Mi-a strîns mina și — cum să vă spun 7 — m-a „atacat" direct :— Te văd „lucrînd" p la restaurante. Nu-s prea grele „cursele" astea 7 Cind ai de gînd să te-a- puci serios de muncă 7N-am zis nimic, doar că mi-am ferit de ai lui.— Mă pot bizui pe— a continuat el. Atunci vino mîine pe la mine, pe la garaj, să-ți găsim ceva de lucru.— Tot pe mașină 7A doua zi m-am prezentat la garajul exploatării miniere. Unii m-au privit cam pieziș ; aveau tot dreptul... Pe urmă a venit M-a cum ai lua un copil pe care nu trebuie să-1 lași singur, ce-i In dus In fața autocamionului SR 21-MM-292 :

la exploatarea Baia Borșa. Mă îl cunoșteam, să-l ocolesc, îmi
Șoferul tăcea ; viteza și, pină în mai spuse nimic, nu l-am mai sî-

Știu ochiitine? Da 1

șeful garajului, luat de mînă, așa
că Strică tot jur, și m-a

soiului, schimbă vîrf, nu Nici noicîit cu întrebări.Mai tîrziu, la drum drept, își continuă povestea. S-a apucat serios de treabă. Voia să demonstreze că știe meserie, că desfacerea contractului său de muncă a fost un „accident", că e capabil să învețe, că-i place munca. Voia — și trebuia ! — să dovedească celor ce-1 a- cordaseră înc^derea lor că poate fi demn de ea Citeva zile a meșterit la mașină, ca s-o pună pe roate. I-a pus motorul la punct ; a verificat cutia de viteze ; a schimbat u- leiul ; a reparat sistemul de frînare, cel de iluminat și semnalizare.— Cînd totul a fost gata, mi s-a spus că voi lucra la transportul minerilor. La treaba asta se cere să fii precis ca un ceasornic. De șofer depinde prezența la muncă a zeci de mineri. Pentru mine, care nu eram învățat cu atîta disciplină, o astfel de sarcină mi s-a părut un adevărat examen, și încă unul dintre cele mai grele... Dar l-am primit. Voiam să-mi verific. eu Însumi, voința.

hotărîrea de a om întreg !„Ghinionista" strună. Aveam ea ca de ochii din cap. Și așa a trecut un an și ceva. Fără nici un accident. fără nici o abatere de la muncă, fără nici o intîrziece de la program Eram acum lăudat, dat ca exemplu. La îndemnul u- nor tovarăși, care m-au ajutat să mă perfecționez în meserie, am cerut să fiu primit în partid. „Iți iei o mare răspundere — mi-a spus, cînd m-am dus cu cererea, secretarul de partid. Comunistul trebuie să fie pildă de conduită în tot ceea ce face..." Primirea în partid, sfaturile primite în adunarea generală a comuniștilor au însemnat foarte mult. Nu numai că am căpătat mai multă încredere în propriile puteri. dar m-au și ajutat să mă formez ca om și meseriaș. O dată cu munca la volan două cursuri care. Alături de șofer, am carnetul de mină și troleuri. precum și cel de electrician...Intr-o vreme era nevoie de șoferi pentru cursele lungi. Am fost solicitat și eu. încă o dovadă de încredere, pe care, drept să vă spun, mă Întrebam dacă o merit. Am parcurs cu „Ghinionista" peste 300 000 km. Aproape drumul dintre Pămint și Lună... *Povestea lui Emilian Sîntejudean — așa se numește eroul nostru — se sfîrșește aici. O poveste simplă, cu o morală limpede, o poveste despre un om tînâr, trecut pe lingă un „accident" de viață care putea să-i fie fatal. Un om care a găsit în el resursele, forțele necesare care să-i oprească alunecarea, căderea. O lntîm- plare care încă o dată omului de a de a depăși ordonîndu-și viața după legile și normele etice ale societății noastre. O societate al cărei climat, 11 constituie — așa cum ne-o relevea- ză și intîmplarea citată — încrederea, oferită oriclnd celor care au nevoie de ea. Rămine doar ca această Încredere să fie legitimată, fructificată deplin de cel căruia 1 se a- cordă.

mergea grijă de

am urmat șl de caii fide carnetul în buzunar mecanic de

demonstrează capacitatea se regenera, orice impas, munca si

Vasile GAFTONE 
Ilia PETRIA

induioșă-ocrotitoare oficiului de 7 (criticată tot pentru

POȘTA PAGINII
Dintr-o emoționantă scrisoare, adresată redacției de către Emil Colcer, profesor la Liceul nr. 4 din Tg. Mureș, extragem ;„Rindurile de față îmi dictate de necesitatea de a un om ajuns la nenorocire, complet nevăzător in urma unei o- perații ce i s-a făcut la vîrsta de 36 de ani, in depline puteri de muncă, tată a doi copii, ambii elevi. După operație, loan Lazăr (comuna Rîciu, județul Mureș) a urmat o școală, obți- nînd calificarea în meseria de confecționer de mături și coșuri.I se părea că începe să-și recapete un rost in viață. După absolvirea școlii a fost recomandat pentru încadrare la cooperativa invalizilor din Tg. Mureș, deoarece in cătunul îndepărtat unde locuia nu existau posibilități de a-și practica meseria. Se părea că totul va fi bine, dar... iluzii deșarte. Conducerea cooperativei i-a refuzat încadrarea imediată pe motiv că nu are posturi pînă peste trei luni. Omul a așteptat. După trei luni a fost din nou amînat, alte două luni, pe motiv că nu este clară situația materiei prime. în sfîr- șit, conducerea Asociației nevăzătorilor din Tg. Mureș l-a îndeplinit dorința, chemindu-1 pentru încadrare. Omul s-a prezentat la locul de muncă, la a- telier.Era momentul mult așteptat — al întîlnirii cu munca. După prima zi, omul avea lacrimi de bucurie in ochi deoarece maistrul Ion Mureșan 1-a promis că peste 3—4 zile ii va tace încadrarea și totul va fi bine. Parcă prinsese aripi și 1 se părea că totul se luminează in jurul său. Cînd, brusc, după a patra zi de muncă, același maistru ii spune că nu va mai fi încadrat și că să se reîntoarcă acasă. Vestea a căzut ca un trăsnet!— Să știți că nu numai eu nu sînt de acord cu încadrarea, ci și conducerea cooperativei — a explicat maistrul Mureșan. în ultimă instanță, dacă conducerea cooperativei ar vrea să-1 încadreze, eu n-aș avea m-aș supune...S-a insistat asupra acestui om în muncă, conducerea Asociației torilor, fără rezultat.

I

încotro și

mentul cu procurarea materiei prime căzuse, s-a adus un altul: omul n-ar corespunde din punct de vedere profesional.Dacă unui om pe deplin sănătos, în orice sector de activitate, I se acordă un anumit timp pentru adaptare la condițiile specifice ale muncii, un anumit „credit" al începutului în meserie, oare nevăzătorului i se poate pretinde să depășească de la primul contact cu munca, în condiții anormale, stingăcille debutului ? Oare nu cumva felul în care a fost tratat de la început, prin neasigurarea condițiilor elementare de muncă, arată cit de colo lipsa de solicitudine, dorința de a se scăpa de el ? Dar, la urma urmei, chiar și în aceste munca lui te verifica înregistrat la o zi laApelez sprijinul dv., al opiniei publice, pentru a ajuta la incadrarea cit mai grabnică a acestui om, re- dîndu-i reazimul moral și material al vieții, atît de necesar lui și familiei sale. Să nu uităm că omul merge spre 40 de ani, are doi copii, o soție bolnavă de inimă și o noapte veșnică ce-1 însoțește..."

incadrării A insistat nevăză- Am mai insistat și eu. dar tot fără rezultat.Pentru că. intre timp, argu-

lumina zilei. Și acum ciudățenia : răspunsul este semnat de ...adjunctul tovarășului director, de tov. Victor Utto. în această calitate, în zelul de a-și apăra șeful, el se lansează într-un a- devărat slalom verbal pentru a risipi „lumina nefavorabilă a- supra unor preocupări pe care ne-am străduit să le exercităm (observați modestia toare — n. n.) la un înalt nivel de exigență" (s. n.).Sub aceeași aripă e adăpostită și șefa pensii a sectorului în aceeași anchetă, nerespectarea orelor de audiențe), pe motiv că multă răbdare, de cetățeni" așa stau lucrurile grafiază frumos losind „cerneala șefului d-sale. dacă tot respinge servațiile dfn anchetă nu mai înțelegem eleganta frază de încheiere : „Totuși (s. n.), considerăm în sprijinul activității noastre atenționarea făcută și, pentru a nu sc mal repeta asemenea aspecte (păi. potrivit răspunsului, „aspectele" nici nu există !), s-a prelucrat conținutul articolului cu toate colectivele oficiilor de pensii din Sectoare".Așadar, critica adusă direcției se sparge în capul „colectivelor" 1 în fața unei astfel de „rezolvări", poleită în staniolul cuvintelor fără acoperire, că vorba : „teoria ca practica ne omoară !“. se apli- teoria,
ie mai 

intre la

condiții vitrege, — după cum se poala fața locului — a progrese evidente de alta. Și totuși !pe această cale ta

PRIMIȚI 0 NOUĂ 
ÎNSCRIERE ?Lumea e plină de ciudățenii. Una dintre „cele mai", cel puțin așa ni se părea pînă azi, este modul de a încredința spre rezolvare un semnal critic chiar persoanei in cauză. Primind insă la redacție o adresă de răspuns din partea Direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a Consiliului popular al municipiului București, am constatat cu stupefacție că, pe „scara de valori" a practicii mai sus-arătate, există ciudățenii și mai și...Răspunsul Intitulat „referat" este conceput pe marginea anchetei sociale „Alo, primiți o înscriere pe lista de audiențe 7" („Scinteia" nr, 8 573), în care, printre altele, era criticată o absență de la orele consacrate legal audiențelor a tov. ing. Andrei Popa, directorul direcției de unde am primit răspunsul. Absența era stabilită la fața locului, „pe viu", faptele clare ca

„dă dovadă de înțelegere față etc. Admitem că cum le cali- adjunctul fo- simpatică" a Dar atunci, in bloc ob- abia

P. S. Cînd rindurile 
sus erau pregătite să 
tipar, ne-a sosit, pe marginea 
aceleiași anchete, răspunsul Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular al municipiului 
București (sub semnătura tov. Vasile Drăgoiescu, secretar). Di
feră doar semnătura, data expe
dierii și două începuturi de fra
ză ; in rest, cuvînt cu cuvînt, este același text, textul „referatului" tov. Utto ! Ce concluzie 
putem trage din această folo
sire a... indigoului ? Pe de altă 
parte, preluindu-se grăbit, ad 
literam textul, se omit aspecte 
semnificative la care așteptam 
răspuns („episodul audienței" lui 
Florin Piersic la Consiliul popu
lar al sectorului 6).

Poate, parafrazind titlul an
chetei noastre, să ne mai înscriem o dată pe lista de audiențe 7
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acum și în perspectiva
cincinalului

Pescuitul oceanic a început «ă preocupe de cîțiva ani încoace un 
număr tot mai mare de țări ale lumii. Explicația este foarte simplă. 
Rezervele de pește din marile și oceanele lumii sint, practic, inepuiza
bile. Pescuitul oceanic, organizat temeinic, pe baze științifice și cu 
mijloace tehnice perfecționate, constituie o ramură economică cu un 
grad ridicat de rentabilitate, o sursă de importante venituri pentru 
economie. Sînt țări care, < 
activitate, realizează un grad de rentabilitate 
chiar mai ", 
tre de pescuit oceanic, la numai cîțiva ani de la debutul activității lor, 
au reci'

avînd pus la punct temeinic acest sector de 
realizează un grad de rentabilitate de 100 la sută și 
mult față de cheltuielile investite. De altfel, și navele noas- 

pescuit oceanic, la numai cîțiva ani de la debutul activității lor, 
ilizat un procent de rentabilitate remarcabil.

lată motivele pentru care și țara noastră și-a propus realizarea în 
viitorul cincinal a unei creșteri rapide a volumului activității de pes
cuit oceanic : de peste 8 ori, în comparație cu realizările preliminate 
po anul în curs. înfăptuirea obiectivului propus depinde de promptitu
dinea și perseverența cu care se va acționa pentru rezolvarea com
plexelor probleme pe care le ridică în momentul de față acest im
portant sector economic.

Debutul e fixat, în timp, în 1964, cînd două traulere au plecat în primele lor curse, reușind ca în jumătate de an să pescuiască 2 753 tone de pește o- ceanic.Astăzi avem 10 nave de pescuit oceanic, iar în 1975 vom avea 36, din care 30 de traulere și 6 nave colectoare. Asta înseamnă că, la nivelul anului 1975, sarcinile de producție ale flotei noastre de pescuit oceanic cresc de 8.6 ori comparativ cu realizările preliminate pe anul in curs și, pentru a avea o imagine mai exactă a ceea ce reprezintă această creștere, e suficient să a- mintim că, valoric, la sfîrșitul viitorului cincinal, volumul producției marfă se va apropia de 1,5 miliarde lei 1Prilejul de a ne ocupa în paginile ziarului nostru de cîteva din problemele pescuitului oceanic ni l-a oferit analiza organizată de biroul Comitetului județean de partid Tulcea asupra stadiului îndeplinirii de către flota noastră de traulere a sarcinilor de plan pe anul in curs, analiză la care au participat cadre din conducerea Ministerului Industriei Alimentare.Concluziile acestei analize au constituit baza unui studiu elaborat in comun de Comitetul județean de partid Tulcea și Ministerul Industriei Alimentare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate pentru a garanta îndeplinirea sarcinilor mari care-i revin in anii viitori flotei noastre de pescuit oceanic. Și pentru că soluționarea a- cestor probleme reclamă urgență, iar multe dintre ele depășesc competențele și posibilitățile de care dispune Ministerul Industriei Alimentare, am considerat necesar să ■upunem aceste probleme atenției tuturor factorilor care pot și trebuie să contribuie la soluționarea lor.
Dacă în 1970 cantitatea de pește prins se prelimină să înregistreze o creștere de 143,7 la sută față de anul 1965, nu același progres se va înregistra și în privința eficienței e- conomice a activității de pescuit oceanic. în 1967, cînd au pescuit, în medie, două nave, cantitatea peștelui prins de fiecare navă a a- juns la 5 238 tone. Anul acesta, cînd au pescuit, in medie, 6 nave, se prelimină doar 3 250 tone de pește prins de fiecare navă. Urmărind curba acestui indicator precis și foarte sintetic al eficienței economice — tona de pește prins pe navă/an — vom vedea că ea a înregistrat o continuă scădere : față da virful realizat in 1967, producția pe o navă reprezintă 80,2 la sută in 1968, apoi 70 la sută în 1969 și doar 61 la sută — cit se prelimină — in1970. Nu este vorba deci de o scădere accidentală, înregistrată numai in acest an. Situația impunea ca analiza să fi avut loc mult mai devreme. S-ar fi ciștigat timp pentru soluționarea multor probleme care trenează de mai mulți ani.Lulnd ca bază de comparație realizările anului 1967, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă obținută cresc cu 17,3 la sută în 1968 și cu 47,6 la sută în 1969 ; prețul de cost al unui kilogram de pește prins crește cu 2,02 lei în 1969 ; scade nivelul de rentabilitate al acestei activități de la 67 la sută, la 12,8 la sută în 1969. în ce privește situația acestor indicatori pe anul în curs, ea nu va putea fi in nici un caz mai bună decit cea din anul trecut.Trebuie precizat că, totuși, și în aceste condiții, activitatea flotei noastre de pescuit oceanic se soldează cu beneficii, bineînțeles, nu cele preliminate, nu cele corespunzătoare investiției și gradului rentabilitate pe plan mondial, nu poate să nu descendentă pe trează eficiența cestei activități, mai ales dacă a- vem în vedere eforturile pe care le-a făcut și le face economia țării 

de Dar Îngrijoreze curba care o înregis- economică a a-

pentru dezvoltarea rapidă a pescuitului nostru oceanic, experiența deja acumulată.Ce concluzii se desprind din a- naliza și din studiul despre care am pomenit ?Dacă flota noastră de pescuit o- ceanic nu-și realizează sarcinile de plan pe anul în curs, aceasta se daiorește neincadrării traulerelor în numărul de curse planificate.Situația a fost influențată de numeroși factori. Se știe, de pildă, că în ultimii ani a sporit considerabil efortul de pescuit pe care-1 fac diferite țări în zonele de pescuit din Oceanul Atlantic în care activează și flota noastră, fapt care s-a soldat cu diminuarea stocurilor disponibile din anumite specii de pești în aceste zone. Asta a și determinat adoptarea unor măsuri restrictive pentru pescuit, menite să faciliteze refacerea stocurilor de pește. De pildă, „Convenția internațională pentru pescuit în nord-vestul Oceanului Atlantic", la care au aderat 15 state — printre care și țara noastră — prevede restricții în această zonă in care sînt concentrate majoritatea flotelor de pescuit din Europa și din cele două Americi. La acestea se adaugă și diferite împrejurări nefavorabile pescuitului, generate de factori naturali. în 1970, de pildă, concentrarea cirdu- rilor de heringi in zona George's Bank (Atlanticul de Nord-Vest) n-a mai avut loc din pricina unor condiții hidrometeorologice-oceanogra- fice defavorabile, fapt care a determinat diminuarea cantității de heringi pescuiți. Apoi — pentru că vorbim de cauzele situației din a- cest an — două din noile traulere cu care a fost dotată flota noastră au intrat în zonele de pescuit cu o întîrziere de 63 de zile, nefiindu-na livrate de către furnizorul străin la termenul prevăzut. Alte două nave, planificate să intre în revizie pe șantierele furnizorului străin în cadrul anului de garanție, depășesc volumul de timp planificat pentru revizie cu 116 zile. La toate acestea se mai adaugă și staționările neprevăzute, cauzate de desele defecțiuni survenite in timpul exploatării diverselor utilaje și instalații, care au determinat intrarea navelor noastre în porturi străine pentru e- fectuarea remedierilor, deci stagnări în activitatea de pescuit și cheltuieli în plus. In legătură cu aceste dese defecțiuni „neprevăzute" se cuvine subliniat că multe dintre ele sint provocate de vicii ascunse de fabricație a navelor și utilajelor cu care sint dotate. E o situație care s-a constatat nu o dată și nu la o singură navă achiziționată de noi. Comisiile alcătuite pentru recepționarea acestor nave, care costă mult economia națională,, au dovedit in repetate rinduri lipsă de exigență. Sistemul utilizat pină acum, cînd aceste comisii se consti- dată cele fi — stu- din 
tuiau ad-hoc, de fiecare din alți oameni, n-a dat mai bune rezultate. Normal ar și la această concluzie ajunge diul amintit — ca specialiștii această comisie să fie numiți de u- nitatea de pescuit oceanic, să a- parțină de ea, pentru ca acela care va exploata aceste nave să aibă și răspunderea recepționării lor.în sfirșit, deloc neglijabile sînt pierderile cauzate de prelungirea duratei de pescuit peste numărul de zile prevăzut, depășire generată la rîndul ei de neîndeplinirea producției zilnice planificate. în 1970, cele 6 nave au avut planificat un număr de 400 de zile de activitate în zonele de pescuit și au efectuat 564 de zile. Cele 164 de zile în plus s-au „consumat" pe seama micșorării numărului de curse planificate a se realiza, pe seama creșterii prețului de cost al kilogramului de pește prins.Nu putem să nu menționăm, în încheierea acestui capitol, următoarea constatare : nave de același tip din flotele altor țări, care pescuiesc in aceleași condiții de mediu ca și navele noastre, prind incomparabil

mal mult pește. Rezumată sintetic, explicația este una singură : oameni temeinic pregătiți, unelte a- decvate pentru speciile de pește și zonele respective și exemplară a muncii. o organizare
Studiul amintit conține o concluzie clară în privința modului cum a fost organizată, pînă în prezent, conducerea acestui important și complex sector de activitate economică. A lipsit o concepție unitară în ceea ce privește organizarea producției, fapt care — adăugat la experiența insuficientă a personalu

mijloacele:
dotare în continuă creștere

organizarea:
o problemă deschisă

cadrele:
chestiune de urgentă

eficacitatea:
pe cînd realizări la nivelul 
investițiilor, al rezultatelor 
obținute de cei mai buni ?

3

eficient de de pescuitcerințe pe

lui de exploatare a navelor — s-a soldat cu necunoașterea cu precizie a sarcinilor, cu un control sporadic asupra îndeplinirii lor atit în activitatea de uscat, / cît mai ales la bordul navelor, cu lipsa unei evidențe precise a echipajelor și a elementelor care să permită sinteze e- conomice utile asupra rezultatelor fiecărei curse efectuate de nave, toate acestea datorîndu-se inexistenței unui instrument conducere a activității oceanic.Pe lîngă multiplele care le ridică alcătuirea echipajelor, probleme la fel de complexe pune dotarea navelor, aprovizionarea lor cu carburanți, cu alimente, cu unelte de pescuit etc.Activitatea „pe uscat" nu poate fi nicidecum încheiată o dată cu plecarea navelor în cursă. în largul o- ceanului apar zeci și zeci de situații neprevăzute pe care căpitanii vaselor trebuie să le raporteze prin radio unui organism de la care să primească indicații precise, operative, în legătură cu modul cum să acționeze. Necesitatea unui asemenea organism este impusă și de numeroasele probleme privind reviziile și reparațiile curente ale navelor, la înapoierea din curse, ale fabricării și continuei perfecționări a uneltelor folosite la pescuit etc.Cine coordonează activitatea de pescuit oceanic ? Pînă acum, Ministerul Industriei Alimentare prin 

direcția sa de industrializare a peștelui, Combinatul industriei alimentare Tulcea și recent constituita u- nitate de pescuit oceanic. Or, tocmai în asta constă principala carență în domeniul organizatoric : fapțpl că în prezent nu există o delimitare clară, precisă în ceea ce privește competențele fiecăreia din aceste verigi. Aceasta face să se nască frecvent dificultăți și neînțelegeri în conducerea operativă a navelor, în exercitarea controlului, în funcționarea sistemului informațional, în exploatarea sau chiar în influențarea construcției noilor tipuri de traulere comandate unor 

șantiere navale din străinătate și în multe alte probleme vitale pentru activitatea flotei noastre. Combinatul industriei alimentare Tulcea, preocupat cu problemele de producție a multor altor subramuri și știind că de pescuitul oceanic nu răspunde numai el, a neglijat deseori rezolvarea problemelor stringente pe care le ridică activitatea flotei noastre de traulere. La rîndul ei, Direcția industrializării peștelui din minister — din aceleași motive — a sprijinit sporadic și ineficient activitatea de pescuit o- ceanic. Nu rare au fost cazurile cir.d, datorită acestei „dualități" in conducere, o dispoziție transmisă navelor aflate pe ocean de către combinat să fie anulată de minister și vice-versa. La rîndul lor, căpitanii vaselor erau puși deseori în situația dificilă de a comunica unele cerințe ale navelor și ministerului, și combinatului, neștiind precis în competența cui cade rezolvarea problemei respective și dacă ea va fi sau nu soluționată în timp util. Este drept că, în ultimul timp, mai precis în luna octombrie a.c., la insistențele repetate ale comitetului județean de partid de a se crea un organism eficient care să poarte răspunderea directă și integrală pentru rezolvarea multiplelor probleme ale pescuitului o- eeanic și care să conducă efectiv flota noastră, ministerul a aprobat crearea Unității de pescuit ocea

nic de care am amintit. Dar ea n-a fost constituită ca un organism economic de sine stătător, investit cu atribute și mijloace în stare să-i permită îndeplinirea a- cestui rol, ci ca o anexă a Combinatului industriei alimentare Tulcea, cu competențe și o încadrare cu totul insuficiente spre a putea face față complexelor probleme pe care este chemată să le rezolve. Abia studiul de care aminteam precizează clar că : „Ținind seama de experiența ce o deținem și de modul de organizare din țările cu tradiție in pescuitul oceanic, de necesitatea unei urmăriri calificate șl

este si-

continui a tuturor aspectelor legate de buna funcționare a acestuia, rezultă că este absolut necesară organizarea unei întreprinderi specializate care să dispună de toate compartimentele necesare pentru acoperirea tuturor sarcinilor rumbă acestei activități și aibă gestiune proprie".Foarte pe scurt, aceasta tuația organizării „pe uscat" a pescuitului nostru oceanic. Cum stau treburile „pe apă" din punctul de vedere al organizării ?în prezent, activitatea la bordul navelor este reglementată de „Instrucțiunile de funcționare ia bordul navelor", întocmite pentru vasele de tranyiort ale Navromului și „adaptate" la nevoile de pescuit oceanic, în urmă cu cinci ani. Or, întrucît condițiile de producție s-au schimbat — numărul de vase de diferite tipuri a crescut, tehnologia s-a modificat în funcție de dezvoltarea progresului tehnic și de destinația producției — prevederile a- cestor instrucțiuni sînt fie depășite, fie insuficiente pentru noile condiții. Consecința directă a acestei lacune este că echipajele nu-șl au precizate și, ca atare, nu-și cunosc exact atribuțiile, pină la fiecare om și loc de muncă, fapt care duce la slăbirea spiritului de disciplină pe nave și, în final, la diminuarea cantității de pește prins.

ce În
carc să

Fără Îndoială însă că aceste carențe de fond în organizarea activității noastre de pescuit oceanic iși extind implicațiile lor negative pe multiple planuri. De pildă, întîrzie- rile frecvente față de programul s.tabilit inițial pentru activitatea navelor. Deseori, staționarea in țară a navelor peste timpul planificat este cauzată de țipsurile existente în organizarea aprovizionării lor cu cele necesare, fie din cauză că navele nu comunică din timp, înainte de a se reîntoarce la bază, listele de materiale, fie din cauza organizării defectuoase a aprovizionării. De asemeneă, se depășește timpul planificat pentru descărcarea navelor și reparația lor în docurile din portul Constanța. Avînd în vedere greutățile și întîrzierile ce e- xistă in prezent cu privire la programarea urcării navelor de pescuit pe docul existent la Șantierul naval din Constanța — suprasolicitat la maximum — cit și faptul că începînd chiar de anul viitor flota noastră de traulere își va spori numărul la 15 nave, studiul care a fost elaborat consideră ca fiind foarte utilă realizarea la Sulina sau la Tulcea a unui doc plutitor care să satisfacă toate cerințele de andooare ale flotei noastre de traulere si nave colectoare frigorifice, opiniin- du-se că, în acest fel, s-ar realiza serioase economii bănești, scurtarea duratei de andocare a navelor pentru reparații și, implicit, sporirea perioadei lor active în zonele de pescuit.Tot de domeniul organizării țin ți minusurile existente în aprovizionarea traulerelor cu unelte de pescuit corespunzătoare. Nu este o noutate faptul că eficacitatea pescuitului oceanic depinde nu numai de calitățile navelor, ci și — mai ales 1 — de calitățile sculelor folosite. Sînt nenumărate cazurile cînd navele de același tip ale altor țări, care pescuiesc lîngă navele noastre, realizează producții duble și chiar triple. Pînă acum insă, nici Combinatul industriei alimentare, nici specialiștii din cadrul M.I.A. n-au reușit să determine producerea celor mai potrivite tipuri de unelte, care să corespundă caracteristicilor navelor, particularităților zonelor de pescuit și speciilor care trebuie pescuite. Singura unitate din țară care produce scule pentru traulerele noastre este Fabrica de plase și unelte pescărești din Galați, care aparține de... Combinatul textil Galați, care la rîndul său a- parține de Ministerul Industriei U- șoare... Cine orientează, organizează și controlează producția de unelte de pescuit ce se realizează pentru traulerele noastre în această întreprindere, modul cum sînt confecționate, materialele din care sînt făcute, dimensiunile acestora 1 în nici un caz Combinatul alimentar din Tulcea sau M.I.A. Uneltele produse la această întreprindere sosesc la Tulcea, de regulă, în zilele premergătoare plecării navei în cursă și din această cauză nici nu pot fi recepționate in mod temeinic, așa că defecțiunile lor se constată abia la locul de pescuit, in largul oceanului, cînd bineînțeles este prea tîrziu. La toate acestea se adaugă și faptul că nu există normative de consum și utilizare a uneltelor pe nave și zone de pescuit și, de a- ceea, „scăderea" lor din inventar se face în funcție de factori care scapă verificărilor ulterioare, înre- gistrindu-se astfel cheltuieli în plus de sute de mii de lei anual (numai un traul costă, în medie, aproximativ 120 000 lei). Pentru a se asigura în viitor unelte de pescuit în cantități care să acopere nevoile traulerelor și de o calitate care să corespundă particularităților diferitelor zone de pescuit se preconizează crearea la Tulcea a unul atelier pentru confecționarea și repararea traulerelor pelagice și de fund, atelier care să depindă de viitoarea unitate de pescuit oceanic și a cărui înființare ar prezenta, pe lingă avantajele arătate, și pe acela că personalul de rezervă de pe nave, aflat pe uscat, s-ar perfecționa în construcția diferitelor repere, sub directa supraveghere a specialiștilor.Dar defecțiunile actualei organizări se repercutează negativ și a- supra pescuitului propriu-zis. încă p;1 s*a reu?^ se realizeze o colaborare permanentă și sistematică între navele noastre. Schimbul de informații între ele se realizează sporadic, cu multă întîrziere, ceea ce face ca deseori aceste informații să nu mai corespundă condițiilor reale de pescuit din zona respectivă. Ba, mai mult, chiar pentru navele noastre care pescuiesc în a- ceeași zonă nu există un coordonator care să centralizeze toate informațiile și să realizeze conducerea operativă a activității acestora, deși dacă s-ar realiza acest lucru am avea enorm de cîștigat. Observația este perfect valabilă și în privința colaborării cu flotele de pescuit ale altor țări în domeniul schimbului de informații asupra migrației ctr- durilor de pești, condițiilor de mediu etc. Dotarea neîntîrziată a unității de pescuit oceanic din Tulcea cu o stație radio emisie-recep- ție care să faciliteze îmbunătățirea substanțială a conducerii operative a navelor și a sistemului informa- L?nx„’ obtinerea documentațiilor și hărților specifice de pescuit ale zonelor în care activează navele, studierea acestor documente de zătre specialiștii noștri în problemele de pescuit oceanic și permanenta lor completare cu datele noi obținute de echipajele navelor în urma observațiilor directe făcute în aceste zone, punerea acestor documente la dispoziția echipajelor pe care le trimitem la pescuit, realizarea unei conlucrări și coordonări a activității traulerelor noastre a- flate în aceeași zonă de pescuit — iată cîteva probleme care merită a fi luate în considerație și studiate cu toată atenția.în sfirșit — dar nu pe ultimul loc ca importanță — tot de domeniul organizării producției țin și problemele care se referă Ia actualul sistem de salarizare a personalului navigant de pe traulere. Salarizarea nu mai corespunde noilor condiții ale pescuitului oceanic, în primul rînd pentru că nu cointeresează e- chipajele in obținerea unei produci ndieat aceste probleme avînd in vedere tocmai eforturile mari de Investiții pe care le-a făcut și le va face in continuare statul nostru P.'în . «fhiziționarea numărului sporit de nave necesare realizării ritmului și volumului planificat de creștere a producției. Cea mai mare parte a producției de pește oceanic va contribui la continua îmbunătățire a aprovizionării populației cu produse alimentare in sortimente variate și de calitate superioară, iar o parte, destul de însemnată, va fi valorificată la export.fată de ce socotim că concluziile utile ce se desprind din studiul elaborat nu trebuie să rămînă la stadiul intențiilor. Dar pentru aceasta, 
M.I.A. va trebui să dovedească mai multă preocupare și perseverență decit a dovedit pină acum în soluționarea promptă și eficientă a problemelor care sint de competența sa, apelind insistent și la sprijinul altor organe economice centrale ale căror preocupări au tangență cu acest nou ți important sector integrat în circuitul economiei naționale — pescuitul oceanic.

Stelian SAVIN
corespondentul „Sclnteii"

ții maxime și de bună calitate. Greutățile ce se lntimpină in prezent la formarea echipajelor ți dirijarea navelor spre diferite zone de pescuit sint generate și de disproporția care există — aproape de la simplu la dublu ! — intre cîștigu- rile celor care pescuiesc cu traule- rele în zonele calde și ale celor care pescuiesc in zonele nordice ale Atlanticului. Acordarea indemnizației pentru străinătate va trebui, de asemenea, revizuită, criteriul de bază constltuindu-l cointeresarea întregului echipaj în scurtarea duratei cursei navei, cu condiția realizării integrale a planului de pescuit și a cerințelor prescrise privind calitatea produselor obținute prin prelucrare la bordul navei.Dar punctînd unele probleme ce se cer a fi soluționate pe planul cointeresării materiale, ajungem la oameni — la marinarii și pescarii de pe traulerele de pescuit oceanic. Așadar, cui îi încredințăm navele noastre 1

nu există marinari- traulere. punct de ci și sub

rx ntrebarea se impune nu numai pentru că navele, utilajele și instalațiile de pe ele reprezintă valori de multe sute de milioane, ci și pentru că succesele sau insuccesele din activitatea acestei tot mai importante ramuri economice stau în mina oamenilor care pornesc cu traulerele in largul Atlanticului.E știut faptul că pescuitul oceanic se deosebește radical, în multe privințe, de marinăria clasică, adică de cunoscuta „cărăușie" pe mări și oceane. Pe traulere, echipajul se împarte în două mari grupe profesionale : marinari și pescari. Dar marinarii trebuie să fie marînari- pescari, după cum pescarii trebuie să știe și marinărie. însăși îndeletnicirea lor îi obligă la această dublă calificare. Un exemplu simplificat : pe timp de furtună sau în condiții grele de navigabilitate, cînd marinarii sînt supuși la eforturi extraordinare, pescarii nu pot, nu au dreptul să stea deoparte, gîndind că „nu-i treaba lor". După cum marinarii, o dată ajunși la locurile de pescuit, cînd uneori și fiecare oră contează, cînd de rapiditatea cu care se acționează pentru prinderea, sortarea și prelucrarea peștelui poate depinde succesul sau eșecul întregii curse, marinarii nu pot spune „v-am cărat plnă aici, acum e rîndul vostru, al pescarilor, să vă descurcați". Dar pentru a avea astfel de oameni este necesar un sistem special de pregătire a personalului destinat traulerelor de pescuit, corespunzător structurii atît de complexe a echipajelor acestor nave. Dar, deși practicăm pescuitul oceanic de aproape un deceniu, deși numărul navelor a crescut, deși se prevede o amploare și mai mare pentru această activitate economică — dificilă, dar rentabilă — nu a existat și o formă de pregătire a lor și pescarilor pentruJudecată nu numai din vedere strict profesional, raport uman, dintre toate îndeletnicirile oamenilor care-și fac meseria pe ape, profesia de marinar ți de pescar pe traulerele oceanice este, fără îndoială, una dintre cele mai grele.Mulți dintre cei care au îmbrățișat această nouă îndeletnicire ca pe o profesiune statornică și nu o ocupație pasageră constituie azi cadrele de nădejde, mîndria flotei noastre de pescuit oceanic, meritînd cu prisosință toată stingă și respectul. Din păcate, trebuie spus că asemenea oameni sînt totuși puțini in comparație cu miile celor care s-au perindat, în acești cîțlva ani, prin echipajele traulerelor noastre de pescuit oceanic, majoritatea lor a- bandonînd după prima cursă.Pînă acum, cadrele au fost pregătite „din mers", adică „vă- zind și făcînd", cum se spune. Cadrele de comandă necesare navigației și producției pe traulere au fost recrutate, cu foarte mare greutate, dintre oameni avînd meserii Înrudite cu cele cerute de această nouă și deloc ușoară îndeletnicire. Combinatul industriei alimentare Tulcea a avut și are mari greutăți cu recrutarea personalului necesar navelor, îndeosebi a cadrelor de specialitate. Aproape permanent, plecarea navelor în cursă a fost periclitată de formarea cu întîr- ziere a echipajelor. Cerința presantă de cadre satisfăcută în tor, au fost angajați barcați și oameni a căror pregătire nu era la nivelul cerut, fapt care s-a soldat cu o exploatare nesigură, cu defecțiuni ale utilajelor sau cu diminuarea calității producției. în aceste condiții, alcătuirea unor echipaje neomogene din punct de vedere al pregătirii profesionale, combinată cu lipsa unui control strict ți exigent din partea comandanților de nave asupra modului cum își îndeplinesc aceste echipaje sarcinile de serviciu au contribuit la apariția cazurilor de indisciplină care au Influențat negativ producția.Dar chiar în aceste condiții, dacă ar fi existat mai multă preocupare, mai multă perseverență și exigență din partea Combinatului industriei alimentare Tulcea in selectionarea oamenilor, s-ar fi putut forma o rezervă necesară alcătuirii echipajelor măcar pentru numărul sporit de nave pe care le vom avea începînd chiar de anul viitor.

neputînd fi mod corespunză- și lm-

WB" misterul Industriei Alimen- ]»■ tare, ca să-și asigure numă- rul necesar de cadre, va trebui să realizeze o strinsă cooperare și cu alte ministere și instituții care au în preocupările lor pregătirea unor cadre cu specialități înrudite celor cerute de specificul activității traulerelor. Cit privește personalul de specialitate necesar exploatării utilajelor tehnologice de producție de pe traulere — scule de pescuit, instalații de prelucrare a peștelui, instalații de frig — cerințele vor putea fi acoperite cu absolvenții Institutului politehnic Galați, cu a- dăugirea ca programa lor de învă- țămînt să fie completată și cu cunoștințe de marinăeie, care să le permită obținerea autorizației de a ocupa pe navă funcții corespunzătoare — pină la cea de mecanic-șef și ofițeri electricieni.
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PRIMIRE
LA C.C. AL P.C.R.Marți, tovarășul Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a primit delegația Uniunii Germane a Păcii din Republica Federală a Germaniei, formată din Lorenz Knorr, Arno Behrisch, membri ai Prezidiului Uniunii Germane a Păcii, și Heint Dreibrodt, secretar al prezidiului, care ne vizitează țara la in-*Marți a părăsit Capitala delegația Uniunii Germane a Păcii din R. F. a Germaniei, care a făcut o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Nicolae Moraru, membru în Biroul Executiv al Consiliului Național, Iile Diculescu, membru al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, Adalbert Militz, secretar al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, de activiști ai

Cronica zilei
La invitația Uniunii ziariștilor din Republica Socialistă România, se află într-o vizită prietenească în țara noastră tovarășii Harri Czepuck, președintele Uniunii ziariștilor din R. D. Germană, și Osmund Schwab, secretarul general al aceleiași uniuni.Cu acest prilej s-au purtat convorbiri privind legăturile prietenești dintre cele două uniuni, urmînd să fie semnat Protocolul de colaborare și schimburi reciproce pe anul 1971 între uniunile de ziariști din România și R. D. Germană.

★Ieri a părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre patrie, delegația Confederației Generale Somaleze a Muncii, condusă de Mohamed Seek Aii, președintele confederației, care, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a făcut o scurtă vizită în țara noastră.
*Marți dimineața au început convorbirile între prof. dr. Nicolae Giosan, președintele Academiei de științe a- gricole și silvice, și acad. Atanas Popov, vicepreședinte al Academiei de științe agricole a Republicii Populare Bulgaria, în vederea încheierii protocolului de colaborare științifică directă pe perioada 1971—1972.în cursul dimineții, Angelo Micu- lescu. ministrul agriculturii și silvi
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HANDBAL ÎN SALA FLOREASCA
• ASEARĂ : România - R.F.G. 13-9 (feminin)
• ASTA-SEARĂ : România - Cehoslovacia (masculin)La numai două zile, echipele selecționate feminine de handbal ale României și Republicii Federale a Germaniei au susținut un nou meci de verificare, prilej de a se fixa, într-o oarecare măsură, garniturile respective în vederea campionatelor mondiale de anul viitor.Aseară, în sala Floreasca din Capitală, ca și duminică în sala Olimpia din Timișoara, victoria a revenit handbalistelor noastre. Este adevărat, de această dată scorul nu a fost tot atît de sever ca în primul joc (acum 13—9, față de 19—11 la Timișoara), însă am putut remarca, in favoarea echipei noastre, o evidentă superioritate tehnică și tactică, o mai variată gamă de procedee la aruncarea la poartă, tendința spre folosirea și fructificarea paselor lungi pe contraatac date de portar. Mai „operative1* decit la Timișoara, handbalistele românce au deschis scorul din primul minut; l-au mărit imediat, pentru ca în min. 10 să conducă cu 3—0. Pînă la pauză, echipa noastră a înscris încă trei goluri, în timp ce formația vest-germană numai două.Reluarea partidei a însemnat o puternică revenire a echipei R.F.G., care, in patru-cinci minute, a redus diferența la numai un gol (6—5, apoi 7—6). Româncele au trecut relativ greu de aceste momente de descumpănire, dar, pînă la urmă, și-au asigurat o victorie pe măsura diferenței reale de valoare ce există la a- ceastă oră între cele două formații.Specialiștii sînt de părere că aseară sportivele noastre au jucat departe de valoarea demonstrată la „Trofeul Carpați**.  Explicațiile ar putea consta pe de o parte în faptul că partenerele de întrecere de acum nu le-au solicitat la eforturi deosebite (ceea ce însă nu scuză cu nimic nenumăratele greșeli tehnice, pasele greșite, șuturile imprecise), iar pe de alta în prea desele schimbări efectuate de antrenori. Este de înțeles preocuparea antrenorilor de a încerca formule diferite, de a alege pe cea mai potrivită, dar parcă a fost prea mare „vînzoleala1*.  acel du-te-vino între jucătoarele de pe teren și cele de pe banca rezervelor, la intervale extrem de scurte, adeseori sub un minut (!), timp în care handbalistele respective 

vitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La primire au participat tovarășii : Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului U- nitătii Socialiste, și Mihail Levente, secretar al consiliului, precum și A- dalbert Millitz, secretar al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, prietenească.(Agerpres)*Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au avut convorbiri la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Comitetul de Stat al Planificării și la consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste din județele Bacău, Neamț și Mureș, luînd cunoștință, cu acest prilej, de succesele generale obținute de poporul nostru în construcția socialistă. Membrii delegației au vizitat, de asemenea, obiective economice, instituții social-culturale, cartiere noi de locuințe din Capitală și alte localități din țară. (Agerpres) 

culturii, a avut o întrevedere cu acad. Atanas Popov, vicepreședintele Academiei de științe agricole a R. P. Bulgaria. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale colaborării in domeniul agriculturii între cele două țări.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a adresat sincere felicitări lui Mario Cardoso cu ocazia numirii acestuia în funcția de ministru al a- facerilor externe al Republicii Democratice Congo.
★Marți seara, la Muzeul de artă din Cluj a avut loc vernisajul expoziției de artă plastică sovietică, dedicată centenarului nașterii lui V. I. Lenin. Cu acest prilej au vorbit Dumitru Mircea, președintele comitetului județean pentru cultură și artă,-V. S. Tikunov, ministru consilier al ambasadei sovietice la București, și criticul de artă Tamara Tihonovna Fila- retova. La vernisaj au fost prezenți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, personalități ale vieții cultural-artisticer un numeros public. Expoziția prezintă 52 de picturi. 16 sculpturi și 40 de lucrări de grafică, ilustrînd compoziții, peisaje, portrete, în care figura luminoasă a marelui Lenin ocupă un loc deosebit.(Agerpres)

dacă puneau mina de cîteva ori pe minge.Pornind de la aceste considerente, în meciul de aseară n-am putut re- remarca cu predilecție jocul uneia sau al alteia dintre componentele echipei noastre ; ne rezumăm acum să evidențiem doar pe cele ce au marcat (și numai din acest punct de vedere...) : Metzenrath (3 goluri), Soos (3), Arghir (2), Ilie (2). Formația R.F.G. a contat pe eficacitatea a două jucătoare : Reitweisner (4 goluri) și Milter (2).*Sala Floreasca găzduiește astă- seară, cu începere de la ora 19,45, o nouă partidă amicală inter-țări : selecționata masculină de handbal a României intilnește reprezentativa Cehoslovaciei. „Meciul se anunță deosebit de disputat și sperăm să-l cîștigăm — ne spunea aseară antrenorul emerit Nicolae Nedef. Va fi interesant de văzut care este valoarea de astăzi a echipei Cehoslovaciei, știut fiind că în ultimul an au fost promovați foarte mulți jucători ti-
HOCHEI PE GHEAȚĂ

Steaua București a trecut 
pe lingă victorie...Ieri, la patinoarul acoperit „23 August, în cea de-a doua zi a „Turneului selecționatelor de hochei pe gheață a cluburilor armatelor prie- tene“ s-au desfășurat două partide, într-un meci fără Istoric, cum s-ar spune, selecționata armatei U.R.S.S. a Întrecut echipa Ț.S.K.A. Sofia cu scorul de 17—0 (5—0, 8—0, 4—0).Celălalt meci al zilei a prilejuit o dispută extrem de pasionantă între formațiile Dukla Jihlava și Steaua București. Partida s-a încheiat cu victoria echipei Dukla, la un scor destul de rar în hochei : 2—1 (0—0, 1—1, 1—0).

•••

viața internațională

Sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.
PREZENTAREA PROIECTULUI PLANULUI DE DEZVOLTARE 

A ECONOMIEI NAȚIONALE PE ANUL 1971MOSCOVA 8 (Agerpres). — Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, a prezentat marți, în cadrul sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S., proiectul planului dezvoltării economiei naționale pe anul1971.Planul pe anul 1970, a spus el, a fost îndeplinit și depășit. Potrivit datelor preliminare, venitul național crește în acest an cu 7,6 la sută în comparație cu cel realizat anul trecut, iar producția industrială globală cu 8 la sută față de aceeași perioadă. Vorbitorul a menționat că aceste realizări puteau fi și mai mari dacă nu ar fi avut loc o serie de în- tîrzieri în darea în funcțiune a unor obiective industriale și planul ar fi fost îndeplinit la toate produsele.Volumul producției agricole crește în anul 1970 cu 6,5 la sută în comparație cu anul 1969. în acest fel, a declarat Baibakov, se îndeplinesc cu succes, la indicii principali, directivele trasate de Congresul al XXIII- lea al P.C.U.S.In continuare, vorbitorul a relevat că planul pe anul 1971, care face parte integrantă din al 9-lea plan cincinal, aflat în prezent în curs de elaborare, prevede dezvoltarea, în continuare, a industriei, agriculturii, transporturilor, creșterea bunăstării poporului, nivelului cultural și capacității de apărare a țării.Sarcina principală a planului constă in sporirea eficienței producției, în ridicarea continuă a agriculturii și in accelerarea progresului tehnico- științific. Preocuparea pentru modernizarea producției este ilustrată în
ACORD COMERCIAL INTRE ROMÂNIA 
Șl UNIUNEA ECONOMICĂ BENELUX

Premierul belgian l~a primit pe ministrul român 
al comerțului exteriorBRUXELLES 8 (Agerpres). — Ministrul comerțului exterior al României, Cornel Burtică, a fost primit marți de Gaston Eyskens, primul ministru al Belgiei, cu care a abordat principalele probleme privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări. La convorbire a participat ambasadorul României în Belgia, Alexandru Lăzăreanu. Ministrul român al comerțului exterior a avut, de asemenea, o întrevedere cu omologul său belgian, Hendric Fayat, cu care a discutat chestiuni referitoare la dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice și tehnico-industriale dintre România și Belgia.In aceeași zi a fost semnat Acordul comercial pe termen lung (1970— 1974) între România și Uniunea Economică Benelux, care prevede dez

Ministrul român pentru 
problemele tineretului 

si-a încheiat vizita în RAI).• CAIRO 8. — Corespondentul A- gerpres C. Oprică transmite : Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Comunist din România, ministrul pentru problemele tineretului, și-a încheiat vizita oficială de o săptâmînă în Republica Arabă Unită, părăsind, marți orașul Cairo. Intr-o declarație tăcută presei, ministrul român a subliniat caracterul fructuos al vizitei sale în R.A.U. și al convorbirilor pe care le-a avut cu oficialitățile egiptene.Intr-o declarație făcută pe aeroport la plecarea ministrului român, Mohamed Abulez, ministrul tineretului al R.A.U., a arătat că vizita ministrului român la Cairo a permis o mal bună cunoaștere a politicii pozitive pe care o duce România pentru soluționarea crizelor existente în diferitele regiuni ale lumii, Inclusiv In Orientul Apropiat. El a relevat solidaritatea manifestată de poporul român față de popoarele arabe in lupta împotriva ocupării teritoriilor lor și pentru instaurarea păcii In regiune.In aceeași zi, ministrul român a sosit în capitala Tunisiei.
în favoarea normalizării 

relațiilor cu R. P. ChinezăTUNIS 8 (Agerpres). — Tunisia este dispusă să restabilească relațiile diplomatice cu R. P. Chineză — scrie ziarul „L’Action**,  organul Partidului Socialist Desturian, într-un articol consacrat politicii externe tunisiene și intitulat „O diplomație in mișcare**. PARIS 8 (Agerpres). — „în mod cert va sosi timpul în care vom a- 

planul economic pe 1971 prin stabilirea sarcinilor privind asimilarea de noi mașini și mijloace tehnice de înaltă productivitate, ceea ce va înlocui munca a 400 000 de oameni.în anul 1971, pe baza creșterii productivității muncii, se va obține 87 la sută din sporul producției industriale. Pentru anul viitor se prevăd o creștere a venitului național cu 6,1 la sută și o sporire a producției industriale globale cu 6,9 la sută, în comparație cu anul în curs.In încheiere, raportorul a relevat că se prevede dezvoltarea, în continuare, a comerțului exterior și a altor forme de colaborare economică externă. Ponderea principală o vor deține în acest domeniu țările socialiste, dar, a arătat el, se prevede dezvoltarea continuă a legăturilor economice cu statele capitaliste pe baze reciproc avantajoase.
★Proiectul bugetului do stat al U.R.S.S. pe anul 1971 a fost prezentat la sesiunea Sovietului Suprem de Vasili Garbuzov, ministrul finanțelor. Bugetul, a relevat el, prevede la capitolul venituri suma de 160,8 miliarde ruble, iar la cel al cheltuielilor 160,6 miliarde ruble. Alocațiile pentru economia națională și măsurile social-culturale vor reprezenta anul viitor 84.3 la sută din totalul cheltuielilor bugetare. Pentru finanțarea industriei se alocă 78,8 miliarde ruble, iar pentru agricultură 23,9 miliarde. In bugetul de stat pe anul 1971 se alocă suma de 17,9 miliarde de ruble pentru apărare, ceea ce reprezintă 11,1 la sută din totalul cheltuielilor.

voltarea în continuare a schimburilor comerciale între cele două părți. In baza acestui acord, România va putea exporta in * țările membre ale Benelux produse ale Industriei constructoare de mașini, produse siderurgice, chimice, ale industriei lemnului, bunuri de larg consum, produse alimentare etc. și va putea importa instalații, mașini și utilaje, materii prime, produse chimice și agroalimentare etc.Din partea română, acordul a fost semnat de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, din partea U- niunii Economice belgo-luxembur- gheze de Hendric Fayat, ministrul comerțului exterior al Belgiei, iar din partea Olandei, de Carely van Schelle, ambasadorul acestei țări la Bruxelles.
Vizita delegației

Colegiului Central 
de partid 

in CehoslovaciaPRAGA 8. — Corespondenul A- gerpres, Eugen Idnescu, transmite : Incheindu-și vizita în Slovacia și Moravia, delegația Colegiului Central de partid de pe lingă C.C. al Partidului Comunist Român, condusă de Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de partid, s-a reîntors luni seara la Praga.Marți, delegația a fost primită deA. Kapek, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid Praga. La întrevedere a participat M. Jakes, președintele Comisiei Centrale de control și revizie a P.C. din Cehoslovacia.

junge să normalizăm relațiile noastre cu China, așa cum a făcut-o generalul de Gaulle, încă din anul 1964. Deocamdată dorim să începem cu începutul, ocupîndu-ne de relațiile noastre cu vecinii**,  a arătat, printre altele, într-un interviu acordat săptă- mînalulul francez „L’Express", cancelarul vest-german, Willy Brandt

Tovarășa Dolores Ibarruri
împlinește 75 de ani

La 9 decembrie, comuniștii spanioli, toate forțele democratice și progresiste din Spania sărbătoresc împlinirea a 75 de ani de viață a tovarășei Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, eminentă fiică a poporului spaniol și personalitate de frunte a vieții politice spaniole, militantă de seamă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Prin întreaga sa activitate pe tărîm politic, prin abnegația și pilduitoarea dăruire de sine cu care s-a angajat în lupta pentru interesele vitale ale poporului spaniol, pentru cauza celor ce muncesc de pretutindeni, tovarășa Dolores Ibarruri și-a ciștigat dragostea și înalta prețuire a tuturor acelora cărora le sînt scumpe idealurile libertății și progresului.Dolores Ibarruri provine dintr-o familie de mineri din nordul Spaniei.Anii 1917—1920 sint ani în care starea de spirit revoluționară cuprinde largi pături sociale din Spania, au loc acțiuni muncitorești revendicative de o amploare fără precedent. în această perioadă de efervescență revoluționară și sub influența victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie are loc în Spania crearea partidului de tip nou, marxlst-leninist. Dolores Ibarruri este unul din fondatorii Partidului Comunist din Spania, cu a cărui existență și luptă avea să-și împletească întreaga sa viață. Nu se poate vorbi despre Partidul Comunist din Spania fără a evoca rolul jucat în eroica sa istorie de tovarășa Ibarruri, așa cum ar fi imposibil a evoca viața „Pasiona- riei“ fără a o încadra în tumultuoasa activitate a P.C. din Spania care, de-a lungul celor 50 de ani de existență glorioasă, s-a afirmat ca încercat conducător al clasei muncitoare, ca apărătorul neabătut al intereselor fundamentale și al celor mai înalte aspirații de libertate și dreptate socială ale poporului spaniol.De-a lungul anilor de luptă grea, personalitatea remarcabilă a lui Dolores Ibarruri s-a impus prin nesecata sa energie și pasiune revoluționară, prin excelentele sale calități de organizator și de tribun al maselor, prin clarviziune politică, capacitatea de a-și însuși și aplica viu, creator, teoria marxist-leninistă la condițiile istorice concrete, prin fermitatea cu care a slujit neabătut idealurile socialismului, democrației, păcii și progresuluisocial. In 1930, Dolores Ibarruri a fost aleasă membră a Comitetului Central, iar în 1932 membră a Biroului Politic al “C.C. al P.C. din Spania. Din 1942, după moartea lui Jose Diaz, secretar general al partidului, ocupă această funcție de Înaltă răspundere, iar în 1962 devine președintele P.C. din Spania.în anii 1930—1931, în Spania izbucnește criza revoluționară care a pus capăt regimului monarhic, procla- mînd republica și deschizînd astfel drumul spre înlăturarea puternicelor rămășițe feudale — ceea ce a stîr- nit împotrivirea înverșunată a celor mai întunecate forțe ale reacțiunii. In primii ani ai republicii, P. C. din Spania a fost sufletul acțiunilor de luptă împotriva pericolului fascist ce plana tot mai amenințător deasupra Spaniei, ca și a altor state ale Europei. în această perioadă, comuniștii spanioli, activînd în condițiile unor violente represiuni din partea autorităților, și-au îndreptat eforturile spre crearea unui larg front democratic — capabil să oprească torentul reacțiunii și al fascismului. în ianuarie 1936, in urma activității neobosite desfășurate de P.C. din Spania, a fost creat Frontul popular, instrument pentru realizarea, pe baza unui program comun de acțiune, a u- nității forțelor muncitorești și democratice.Victoria Frontului popular în alegerile parlamentare din februarie 1936 a avut un uriaș răsunet atit în Spania, cit și pe plan internațional, deschizînd perspectiva unei schimbări radicale a raportului de forțe pe scena politică spaniolă, cu ample repercusiuni pe plan ge- neral-european. Tocmai de aceea, la numai citeva luni, înspăimîn- tată de această victorie, re- acțiunea Internă, grupîndu-se în jurul unor generali rebeli din conducerea organizației extremiste de dreapta „Falanga**  și sprijinită de Germania hitleristă și Italia fascistă, a dezlănțuit războiul civil. în fața acestei situații, partidul comunist și-a consacrat toate eforturile mobilizării poporului pentru apărarea cu arma în mînă a drepturilor și libertăților cucerite. Rămîn de neuitat nemuritoarele fapte de e- roism ale regimentelor și batalioanelor organizate și conduse de comuniști, abnegația cu care a- ceștia s-au situat în fruntea luptei și rezistenței poporului spaniol, i-au insuflat încredere în forțele sale. Prezentă în clipele cele mai grele ale bătăliilor, Dolores Ibarruri a participat efectiv la organizarea luptei pe diferitele fronturi, de numele ei fiind pentru totdeauna legate eroicele bătălii de la Guadarrama și pentru apărarea Madridului. Dolores Ibarruri — „Pasionaria" — devine o figură legendară, cuvintele ei înflăcărate, de îndemn la luptă pentru o viață demnă și liberă electrizează întreaga Spanie, prezența ei mobilizează cu o formidabilă forță masele muncitoare împotriva fascismului. Cele 32 de luni ale războiului na- țional-revoluționar, în timpul că

ruia eroicul popor spaniol a luptat împotriva unui inamic de o co- virșitoare superioritate militară, au înscris pagini nepieritoare, de epopee revoluționară, cu jertfe de singe care au stirnit admirația și înaltul respect al întregii omeniri înaintate.Dramaticele evenimente din Spania anilor 1936—1939 au trezit un puternic ecou în întreaga lume, inclusiv în țara noastră. Consecvent principiilor internaționalismului proletar ce i-a caracterizat întotdeauna activitatea, Partidul Comunist Român, în ciuda condițiilor atît de grele ale ilegalității, și-a făcut auzit, încă din primele zile ale războiului civil, protestul ferm împotriva agresiunii fasciste din Spania. La chemarea Partidului Comunist Român s-au format comitete pentru ajutorarea Spaniei republicane. Cea mai înaltă expresie a solidarității comuniștilor români, a poporului nostru cu poporul spaniol a constituit-o plecarea voluntarilor români — muncitori, țărani, intelectuali, a multor militanți ai partidului nostru — în Spania, pentru a lupta cu arma în mînă, alături de poporul spaniol și de voluntarii veniți din toate țările, împotriva fascismului. Pe cîmpurile de luptă ale Spaniei și-au jertfit viața numeroși eroi antifasciști români.După înfrîngerea republicii și In

staurarea dictaturii fasciste, zeci de mii de membri ai Partidului Comunist din Spania au căzut victime sîn- geroaselor acțiuni represive. Dar teroarea și samavolniciile de tot felul nu au clintit încrederea comuniștilor spanioli în dreptatea cauzei lor. în condițiile unei adinei ilegalități, Partidul Comunist din Spania s-a dovedit un partid puteenic, prezență permanentă, adînc implantată în viața social-politică a Spaniei, legat prin mii de fire de popor, «lu- jind neabătut interesele naționale și animat de spirit revoluționar meseu viu.Așa cum este cunoscut, în Întreaga Spanie se desfășoară, sub conducerea sau sub influența partidului, .comunist, ample acțiuni de masă' ale muncitorilor, țăranilor, studenților — acțiuni ce antrenează chiar și elemente aparținînd clerului și arraatei, toate forțele sociale interesate în realizarea unor schimbări democratice pe scena politică a țării. Definind obiectivele de |,uptă ale partidului în etapa actuala, tovarășa Dolores Ibarruri declara : „Țara noastră trece prin puternice frămîntări. Se ridică asemeni unui val puternic opoziția națională față de dictatură. Credem că este posibil — și spre a- cest țel se îndreaptă toate eforturile noastre — să realizăm cu participarea in lupta pentru o Spanie democratică a tuturor acestor forțe, trecerea de la dictatură la un regim de democrație politică și socială, fără un nou război civil. Aceasta nu înseamnă că nu va trebui să infringem rezistența pe care o vor opune grupările ultrareacționare, perimate istoricește**.  în această luptă deosebit de anevoioasă, comuniștii spanioli se călăuzesc neabătut de învățătura marxist-leninistă, de spiritul ei viu, creator. „Partidul Comunist din Spania — afirmă tovarășa Dolores Ibarruri — va continua ca șl pînă a- cum — căci arborii bătrini au rădăcini adinei și nu pot fi smulși cu ușurință — să considere marxism-le- ninismul nu ca o dogmă încremenită și nici ca o legendă scrisă pe pergamente de muzeu, ci ca o teorie vie Și actuală, ca o călăuză permanentă în lupta noastră pentru democrație și socialism**.  Acest spirit profund creator în care concepe P.C. din Spania teoria revoluționară determină preocuparea sa pentru studierea și cunoașterea adîncă a realităților din societatea spaniolă, pentru organizarea, pe această bază, a luptei pentru atingerea obiectivelor fixate.în desfășurarea și dezvoltarea luptei sale revoluționare, Partidul Comunist din Spania acordă o însemnătate primordială întăririi continue a coeziunii sale interioare, a unității sale de acțiune, apărării acestui bun de neprețuit, luînd măsuri ferme împotriva oricărei încercări de subminare a torței și coeziunii rîndurilor sale. Aceasta are o mare însemnătate nu numai pentru Partidul Comunist din Spania, ci pentru întreaga mișcare comunistă și muncitorească internațională, căci este știut că unitatea mișcării comuniste mondiale se 

bazează șl este condiționată de unitatea fiecărui partid comunist și muncitoresc, de coeziunea fiecăruia din detașamentele ce alcătuiesc această mișcare. O slăbire a unității politico- organizatorice a unui partid nu poate decît dăuna intereselor de ansamblu ale mișcării, ale cauzei generale a socialismului și păcii. Tocmai în a- ceastă lumină reiese importanța deosebită a recentei plenare a C.C. al Partidului Comunist din Spania, care — apărînd partidul împotriva pericolului fracționismului — a constituit o puternică afirmare a unității indestructibile a partidului, a tuturor organizațiilor sale în jurul conducerii, in frunte cu tovarășa Dolores Ibarruri, președintele partidului, și cu Santiago Carrillo, secretând general al partidului.Pornind de la cerințele fundamentale ale internaționalismului proletar, de la datoria supremă a fiecărui partid marxist-leninist, Partidul Comunist din Spania militează pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în diferite documente ale partidului, în declarații ale conducătorilor săi se arată că unitatea poate fi obținută prin intermediul deplinei independențe a partidelor în elaborarea liniei lor politice, în aplicarea principiilor generale ale marxism-leni- nlsmului la condițiile concrete din țara respectivă, fiecare partid aducindu-și astfel propria contribuție de gindire originală la dezvoltarea mar- xism-leninismului. P.C. din Spania se pronunță pentru dezvoltarea unor dezbateri libere, principiale, constructive, în spirit de unitate internaționa- listă între toate partidele asupra oricăror probleme controversate, pentru autonomia de gîndire și acțiune a fiecărui partid, pentru stimularea ideilor creatoare, izvorîte din a- naliza dialectică a practicii sociale, care să răspundă sarcinilor de azi ale luptei revoluționare, ale mișcării comuniste și antiimperialiste. Subliniind că ceea ce unește partidele comuniste este fundamental, comuniștii spanioli consideră că diferențele de păreri nu trebuie să afecteze prietenia și unitatea dintre partide, solidaritatea lor, șl în nici un caz să nu ducă la practica condamnărilor, a lansării de anateme și etichetărilor. Pe aceste baze, P.C. din Spania militează pentru un nou tip de unitate a mișcării comuniste.Pe plan internațional, P.C. din Spania se pronunță în mod hotărit împotriva politicii de dominație a imperialismului, de amestec în treburile interne ale altor state ; este alături de poporul vietnamez, de toate popoarele care-și apără libertatea, suveranitatea și dreptul de a fi stăpîne pe destinele lor ; militează pentru u- nirea tuturor forțelor antiimperialiste in lupta pentru triumful cauzei păcii.Profund devotați ideilor lnternațio- j. nallsmulul proletar, principiilor soli- f darității Internaționale, comuniștii, întregul popor român, exprimîndu-șl simpatia tovărășească, prețuirea și înalta stimă pentru lupta eroică plină de abnegație a încercatului Partid Comunist din Spania, participă azi din toată inima la sărbătorirea împlinirii a 75 de ani de viață a tovarășei Dolores Ibarruri. Este un prilej fericit să consemnăm, cu vie satisfacție, relațiile frățești care se dezvoltă Intre partidele noastre, relații profund principiale, bazate pe marxism-leninism și internaționalism proletar, pe egalitate în drepturi, stimă și respect reciproc.După cum se știe, tovarășa Dolores Ibarruri a vizitat în mai multe rîn- duri țara noastră, a condus delegația P.C. din Spania la lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C.R., a avut convorbiri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu alțl conducători de partid. De asemenea, tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania, a avut convorbiri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu alți conducători al partidului nostru, în spiritul prieteniei frățești, al înțelegerii șl respectului reciproc dintre cele două partide. La încheierea convorbirilor s-au dat publicității declarații comune care au evidențiat deplina coincidență de păreri în problemele fundamentale ale luptei revoluționare, ale mișcării comuniste și muncitorești, ale situației internaționale. Transmițînd, în această zi, un cald salut tovărășesc comuniștilor, oamenilor muncii din Spania, comuniștii, întreg poporul român le urează noi izhînzi în lupta eroică pe care o duc pentru libertate și democrație, pentru înfăptuirea năzuințelor de progres și o viață mai bună. Ne exprimăm deplina solidaritate cu lupta comuniștilor, a forțelor democratice șl progresiste din Spania pentru drepturi și libertăți, pentru eliberarea de- ținuților politici și aplicarea unei largi amnistii, împotriva acțiunilor represive, care și-au găsit o nouă expresie in procesul de la Burgos Înscenat celor 16 patrioți basci, precum și în persecutarea antifasciștilor care s-au ridicat în apărarea acestora.Comuniștii, poporul român felicită pe tovarășa Dolores Ibarruri și îi doresc mulți ani, fericire, sănătate și succese în neobosita sa activitate desfășurată în fruntea Partidului Comunist din Spania, spre binele poporului spaniol, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru triumful ideilor democrației, socialismului și păcii.
Luni seara, pe ringul cunoscutei a- rene Madison Square Garden din New York s-a disputat meciul dintre boxerii de categoria grea Casius Clay și Oscar Bonavena. doi dintre pretendenții la titlul mondial, deținut de negrul american Joe Frazier, Casius Clay a obținut victoria prin KO tehnic in repriza a 15-a.

AZI LA FOTBALAstăzi, începînd de la ora 14, se desfășoară meciurile etapei a XlV-a, astfel : la Timișoara, C.F.R.-Petrolul; la Bacău, Sport Club Bacău-Rapid ; la Cluj, C.F.R.-Steaua ; la Constanța, Farul-Jiul ; la Pitești, F.C. Argeș- U.T.A. ; la Iași. Politehnica-Steagul Roșu.în București, partida Dinamo-Uni- versitatea Cluj se va juca pe stadionul „Dinamo**,  iar meciul Progresul-Uni- versitatea Craiova, pe stadionul „23 August**.

Comentînd această lntilnire, corespondentul agenției France Presse scrie ; „Casius Clay n-a reușit să-și vadă realizat propriul pronostic de a-1 învinge prin K. O. în repriza a 9-a pe argentineanul Bonavena. După 14 reprize, de multe ori confuze și dezolante din punct de vedere al boxului pur, Clay l-a învins prin K. O. tehnic pe adversarul său abia în ultimul minut al ultimei reprize ! Casius Clay l-a expediat la podea pe solidul boxer sud-american printr-un remarcabil croșeu de stingă la bărbie. Bonavena s-a ridicat „Ia 8“ dar era groggy cînd a reluat lupta. Se- sizînd situația dificilă a adversarului său, Casius Clay a insistat in atac și printr-o altă lovitură bine plasată l-a trimis din nou la podea pe Bonavena. In acel moment, arbitrul a intervenit (argentineanul era încă la podea), Iipsindu-1 pe Clay de o victorie prin K. O., care l-ar fi satisfăcut și pe el și pe spectatori. Bonavena suferă prima înfrîngere înainte de limită din Întreaga sa carieră (54 de meciuri).

Comunicat cu privire la convorbirile dintre 
delegațiile P. C. din Austria și P. C. GermanVIENA 8 — Corespondentul Agerpres Petre Stăncescu transmite : Ziarul „Volksstimme**  publică comunicatul cu privire la convorbirile dintre delegațiile Partidului Comunist din Austria și Partidului Comunist German, conduse de președinții celor două partide. Franz Muhri și Kurt Bachmann.în comunicat se arată că cele două delegații au făcut un schimb de informații asupra activității partidelor lor și au analizat probleme actuale ale situației internaționale, îndeosebi ale securității europene. Ambele partide sprijină Inițiativa convocării u- nei conferințe general-europene in problema securității și subliniază dorința lor de a favoriza pregătirea ei. 

S-a exprimat convingerea comună că pentru menținerea și asigurarea unei păci trainice pe continentul european este necesară recunoașterea, conform dreptului internațional, a realităților politice și teritoriale existente după cel de-al doilea război mondial, inclusiv R. D. Germană.Comunicatul apreciază tratatele încheiate de R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. și Polonia ca o expresie a noilor posibilități pentru asigurarea păcii în Europa.Cele două partide s-au pronunțat pentru anularea interzicerii Partidului Comunist din Germania și au reînnoit solidaritatea lor cu lupta popoarelor din Indochina Împotriva a- gresiunii S.U.A.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 
pentru radiotehnică 

și electronicăBUDAPESTA 8 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru radiotehnică și electronică. La lucrările ședinței au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S Pe baza acordului existent între C.A.E.R. și guvernul iugoslav, la ședință a participat și o delegație a R S.F.I.Ședința a analizat probleme ale coordonării planurilor de dezvoltare a industriei radiotehnice și electronice pe anii 1971—1975. Au fost discutate măsurile necesare pentru o coordonare mai eficientă a lucrărilor de cercetare și de proiectare.

RELUAREA „PROCESULUI" DE LA BURGOS
MADRID 8 (Agerpres). — Tribunalul militar din Burgos a reluat marți, după o întrerupere de 24 de ore, înscenarea judiciară Intentată celor 16 patrioți basci./ Agenția France Presse apreciază că amînarea neașteptată a procesului a (ost folosită de Tribunalul militar pentru a discuta, cu ușile tnchise, metodele ce urmează a fi adoptate spre a împiedica pe acuzați să dezvăluie, în mod public, supliciile la care au fost supuși în perioada detențiunii.BAYONNE. — Conducerea națională a Organizației basce (E.T.A.) a declarat că nu are nimic comun cu răpirea consulului vest-german la San Sebastian, Eugen Beihl. Această declarație a fost anunțată luni seara la Bayonne, cu prilejul reuniunii Organizației de ajutorare a deținuților politici basci.HELSINKI. — Un grup de 36 de- 

putațl ai Parlamentului finlandez au adresat guvernului spaniol o telegramă de protest împotriva procesului intentat celor 16 militanți basci. „Cerem să fie curmată înscenarea judiciară a Tribunalului militar din Burgos și să fie amnistiați cei 16 inculpați**,  se subliniază în telegramă.BONN. — în numeroase orașe dai Republica Federală a Germaniei au avut loc mitinguri și demonstrații de protest împotriva înscenării judiciare de la. Burgos. Răspunzînd apelului „Comitetului de luptă împotriva represiunilor din Spania", peste 2 000 de persoane au demonstrat pe străzile orașului Frankfurt, scandînd lozinci in sprijinul amnistierii celor 16 militanți basci. O demonstrație similară a avut loc la Miinchen.PARIS. — în orașul francez Toulouse, peste 4 000 de persoane nu participat la o demonstrație d” protest împotriva procesului de la Burgos.



viața internațională
Comunicat 

polono — vest-german
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La încheierea vizitei în R. P. Polonă a cancelarului R. F. a Germaniei, Willy Brandt, la Varșovia a fost dat publicității un comunicat. După ce arată că scopul acestei vizite a fost semnarea Tratatului cu privire la bazele normalizării relațiilor dintre R. P. Polonă și R. F. a Germaniei, comunicatul relevă că discuțiile purtate cu acest prilej s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru, au fost utile și fructuoase. Ambele părți și-au exprimat punctul de vedere cu o sinceritate deplină. Părțile, se arată în continuare, își exprimă satisfacția în legătură cu semnarea Tratatului și constată că realizarea acestuia trebuie să încheie d perioadă și să creeze premisele pentru o cotitură în relațiile dintre cele două state. Ele au căzut de acord ca, 

imediat după intrarea in vigoare a 
Tratatului, R. P. Polonă și R. F. a 
Germaniei să stabilească relații di
plomatice.Procesul de normalizare început prin semnarea Tratatului trebuie să deschidă calea soluționării problemelor rămase încă în suspensie. Ambele părți, conducîndu-se după prevederile Tratatului semnat, subliniază că sînt gata să întreprindă noi măsuri pentru normalizarea și dez-

Conferința 
a șefilor celorVARȘOVIA 8 (Agerpres). — 350 de ziariști polonezi și de peste hotare au participat marți la conferința de presă a șefilor guvernelor Poloniei și Germaniei Federale, Jozef Cyrankiewicz și Willy Brandt. Luînd cu- vîntul, cancelarul federal a relevat că Polonia și R. F. a Germaniei s-au preocupat de lichidarea urmărilor războiului pentru ca pacea să devină mai sigură. Vorbitorul a relevat eforturile depuse de guvernul federal pentru ca tratatul, dincolo de poziția diferitelor partide, să întrunească o majoritate politică Solidă în R.F.G. și și-a exprimat convingerea că acest lucru este posibil.în cursul schimbului de păreri de marți, a spus W. Brandt, au fost luate în discuție numeroase probleme practice, printre care, îndeosebi, schimburile comerciale și colaborarea economică dintre R. F. a Germaniei și Polonia. Avem încă în față o cale lungă, însă acum lucrurile devin mai ușoare, a spus Willy Brandt, în încheiere.La rîndul său, premierul polonez a arătat că un mare pericol pentru dezvoltarea continuă a Europei, ca și pentru generațiile viitoare, l-a implicat fosta stare de nesiguranță în privința frontierelor din Europa. El ți-a exprimat speranța că Trata-

Presa de ieri a informat despre semnarea Tratatului polono—vest- german cu privire la bazele normalizării relațiilor reciproce dintre cele două țări.încadrîndu-se în ansamblul proceselor pozitive ce caracterizează evoluția relațiilor dintre statele europene, semnarea Tratatului polono—vest- german constituie un eveniment de seamă în viața continentului, un nou și însemnat pas înainte pe linia eforturilor de îmbunătățire a climatului politic european, de lichidare a reziduurilor celui de-al doilea război mondial, de normalizare a raporturilor și de dezvoltare a cooperării între toate statele, fără deosebire de orînduire socială.Acest eveniment ilustrează o dată mai mult forța cu care se afirmă în ultimul timp, în relațiile intereuro- pene, tendințele spre destindere, cooperare și bună vecinătate — tendințe indisolubil legate de aspirațiile și voința de pace și destindere a popoarelor europene, de modificările din raportul de forțe în Europa și în lume în favoarea socialismului și păcii, a tuturor forțelor antiimperialiste iubitoare de libertate și progres. Aceste tendințe atestă pe deplin justețea aprecierilor cuprinse în Declarația de la București din iulie 1966 a statelor participante la Tratatul de la Varșovia — reafirmate recent de către consfătuirea de la Berlin a Comitetului Politic Consultativ al statelor Tratatului de la Varșovia. Se știe că, acționînd neabătut în conformitate cu a- ceste aprecieri, în direcția normalizării relațiilor dintre statele europene, România a stabilit în februarie 1967 relații diplomatice cu R.F. a Germaniei, fapt care, așa cum arată realitățile vieții, a contribuit la cursul pozitiv al evoluției politice pe continentul nostru, la procesul de normalizare a relațiilor R.F. a Germaniei cu statele socialiste. A- ceasta face parte integrantă din politica externă de colaborare și destindere a țării noastre, care dezvoltă larg relațiile cu toate țările, fără deosebire de orînduire social-politică.Este incontestabil că o puternică înrîurire asupra evoluției pe scena politică europeană a avut semnarea Tratatului sovieto—vest-german. încheierea sa a fost considerată, pe bună dreptate, ca unul din evenimentele politice cele mai de seamă ale perioadei postbelice, de natură să stimuleze desfășurarea în continuare a proceselor pozitive de colaborare și destindere pe continent, corespunzător țelurilor securității.Acum, Tratatul polono—vest-german se adaugă ca un instrument util și oportun pentru normalizarea și dezvoltarea multilaterală a relațiilor reciproce, pentru favorizarea tendințelor de destindere în Europa.Așa cum este cunoscut, Polonia a fost victima agresiunii hitleriste în anii celui de-al doilea război mondial ; în conștiința omenirii au rămas adînc întipărite imensele pierderi, distrugeri de vieți și bunuri materiale provocate de ocupația nazistă. Renăscînd din ruine, Polonia populară, stat socialist, a desfășurat o politică consecventă de pace. Este pe deplin legitimă, întru totul îndreptățită năzuința poporului polonez de 

voltarea multilaterală a relațiilor reciproce. Aceasta se referă, în primul rind, la domeniile economic, tehnico-științific și cultural. Părțile au hotărît să creeze forme organizate pentru dezbaterea problemelor colaborării economice.Ambele părți, relevă comunicatul, sînt de acord că Tratatul, ca bază a normalizării relațiilor dintre Polonia și R.F.G., are o importanță deosebită nu numai pentru cele două țări, ci reprezintă o contribuție substanțială la cauza destinderii în Europa. Polonia și R. F. a Germaniei, se arată în comunicat, se pronunță pentru principiul colaborării pașnice avantajoase a statelor, indiferent de deosebirile lor de sistem. Ele se pronunță pentru destindere și vor sprijini pregătirea și organizarea conferinței in problemele securității și colaborării pe continent.
★După cum anunță agenția P.A.P., în timpul întrevederii care a avut loc luni între Jozef Cyrankiewicz și Willy Brandt, șeful guvernului polonez a fost invitat de cancelarul federal să facă o vizită în R. F. a Germaniei.Marți, cancelarul Willy Brandt s-a înapoiat la Bonn.

de presă 
două guverne tul va constitui o victorie comună asupra trecutului și că majoritatea din R. F. a Germaniei care îl sprijină se va lărgi.Răspunzînd la o întrebare în legătură cu data la care Tratatul va fi ratificat, premierul polonez a arătat că această operațiune ar trebui să aibă loc simultan în cele două țări. Este de dorit ca ratificarea Tratatului să se desfășoare în mod armonios, a adăugat el.în ce privește comerțul reciproc cu R.F.G., J. Cyrankiewicz a declarat că țara sa intenționează să extindă colaborarea și contactele cu R.F.G. în toate domeniile. Schimburile economice sînt foarte importante și Polonia dorește o lărgire a exporturilor poloneze în R.F.G., îndeosebi de bunuri industriale, a spus el, a- dăugind că se dorește, înainte de toate, o cooperare industrială.întrebat în legătură cu confruntările pe planul politicii interne și cu absența reprezentanților U.C.D. la discuțiile de la Varșovia, cancelarul Willy Brandt a arătat că nu dorește să discute, în acest cadru, politica internă vest-germană, dar trebuie să constate că ar fi fost de preferat ca lideri ai U.C.D. să fi plecat în Polonia încă înaintea vizitei cancelarului federal.
a-și asigura frontiere sigure, inviolabile pe linia Oder-Neisse, de a-și a- șeza relațiile cu R.F.G. pe baze de securitate trainică, de coexistență pașnică și colaborare. Este cunoscut că România s-a pronunțat întotdeauna, în modul cel mai hotărît, pentru recunoașterea realităților postbelice, pentru recunoașterea inviolabilității granițelor statornicite după cel de-al doilea război mondial, inclusiv a graniței Oder-Neisse, ca unul din elementele indispensabile ale normalizării situației pe continent.Manifestînd realism și luciditate, receptivitate față de propunerile țărilor socialiste, față de cerințele destinderii pe continent, guvernul Brandt-Schell s-a declarat în favoarea unei politici de normalizare a relațiilor cu țările răsăritene, de reglementare a chestiunilor aflate în
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Un act corespunzător 
cauzei destinderii și cooperării 

in Europa
suspensie, pornindu-se de la recunoașterea stărilor de fapt istorice ireversibile.Tratatul polono-vest-german — care include recunoașterea frontierei Oder-Neisse, a obligației de a respecta inviolabilitatea granițelor existente, angajamentul de a soluționa problemele litigioase exclusiv prin mijloace pașnice, hotărîrea statelor semnatare de a lărgi colaborarea reciprocă în diverse domenii — lărgește în acest fel. calea statornicirii unei atmosfere de stabilitate și încredere în centrul Europei și pe întregul continent, marchează un progres important In direcția reducerii încordării, în direcția colaborării și destinderii.O importanță deosebită pentru viața internațională, pentru climatul politic pe continent și în lume are și prevederea referitoare la abținerea în relațiile reciproce de la amenințarea cu forța sau recurgerea la forță, cerință esențială în cadrul unor raporturi internaționale normale, bazate pe principiile independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. Practica a dovedit că amenințarea cu forța, recurgerea la forță constituie metode sortite eșecului. Astăzi, problemele litigioase nu se mai pot rezolva decît pe calea tratativelor, ■

MAREA BRITANIE

AMPLE ACȚIUNI 
GREVISTE

„Ziua de acțiune", stabilită 
pentru marți 8 decembrie, a fost 
zi de ample acțiuni greviste In 
Marea Britanie. In întreaga țară 
au avut loc greve și demonstra
ții în semn de protest împotriva 
proiectului de lege guvernamen
tal privind reforma legislației 
sindicale, proiect care reprezintă 
un atac direct împotriva dreptu
rilor fundamentale ale oamenilor 
muncii. Grevele au afectat acti
vitatea porturilor Londra, Sout
hampton, Liverpool, Thornsyde ; 
in Midland n-au lucrat fabricile 
de automobile aparținind firme
lor „Vauxhall" și „Crysler" ; zeci 
de școli n-au ținut cursuri din 
cauza grevei profesorilor.

Prin amploarea lor, acțiunile 
greviste de ieri reprezintă cea 
mai mare mișcare socială din 
Anglia de la greva generală din 
1926.

Paralel cu acțiunile greviste, 
în marile orașe și centre munci
torești au avut loc demonstrații 
și mitinguri de protest. Astfel, în 
cursul zilei de marți, pe străzile 
Londrei au demonstrat peste 
20 000 de cetățeni. In cadrul mi
tingului care a avut loc aici, 
vorbitorii au condamnat cu as
prime intenția guvernului „de a 
încătușa sindicatele" și de „a 
amputa cele mai elementare 
drepturi ale celor ce muncesc".

Tot marți a avut loc o altă 
grevă — de data aceasta cu ca
racter de revendicare economică 
— a muncitorilor din industria 
energetică. Ca urmare a grevei, 
pe tot cuprinsul țării s-a proce
dat la reducerea consumului de 
curent electric. Un mare număr 
de întreprinderi și-au încetat lu
crul ore in șir ; mai multe ma
gazine au fost închise, iar circu
lația trenurilor, metrourilor și 
troleibuzelor a fost serios dere
glată. Se înregistrează defec
țiuni în aprovizionarea cu apă a 
unor localități din lipsă de cu
rent electric pentru funcționarea 
hidrofoarelor. La radio și la te
leviziune (in măsura în care 
funcționează) se repetă apelurile 
către populație să facă economîe 
de energie electrică. In Irlanda de 
Nord a fost proclamată starea de 
urgență. Orice consum nejustifi
cat de curent electric este decla
rat ilegal, iar cei vinovați sînt 
pasibili de pedeapsă cu închisoa
rea.

Ca un preludiu al „zilei de ac
țiune", marți la Londra și 
Manchester nu a apărut nici un 
ziar ca urmare a grevei tipo
grafilor.

N. PLOPEANU Londra
contactelor, discuțiilor desfășurate cu perseverență In spiritul bunăvoinței și al receptivității față de punctele de vedere exprimate.Se cuvine subliniat că cele două state își propun, în baza tratatului, să dezvolte colaborarea economică, tehnico-științifică, culturală, conside- rînd aceasta ca un factor esențial pentru cunoașterea și apropierea reciprocă. Reține, de asemenea, atenția că în declarațiile făcute cu prilejul semnării cei doi premieri au arătat că Polonia și R.F.G. vor stabili relații diplomatice Imediat după ce tratatul va intra în vigoare.Salutînd încheierea tratatului, pe care l-a descris ca avînd o semnificație istorică, președintele Consiliului de Miniștri al Poloniei, J. Cyrankiewicz, a arătat că el constituie „un 
nou și important pas pe linia Ilchi- 

dării manifestărilor războiului rece, 
tntr-o regiune atît de importantă a 
lumii cum este Europa. Prin această 
acțiune noi ajutăm la lichidarea 
unuia din principalele focare de în
cordare, potențial dintre cele mai pe
riculoase, și totodată întărim procesul 
apropierii între state cu orîndulri 
diferite, proces care se dezvoltă de 
mai mult timp pe continentul nostru".La rîndul său, cancelarul W. Brandt a declarat : „Ziua de 7 
decembrie 1970 este o zi deo
sebită pentru ambele noastre po
poare. Semnind tratatul, noi am 
încheiat etapa care a trecut și am 
marcat deschiderea unei noi etape. 
Ne aflăm in pragul unor noi relații. 
Tratatul pe care l-am semnat tra
tează in mod temeinic bazele nor
malizării relațiilor reciproce".El a arătat, de asemenea, că R.F.G. va continua acest efort de normalizare și cu alte țări socialiste, cu Cehoslovacia și R. D. Germană. Interesele majore ale păcii, securității, colaborării internaționale cer dezvoltarea acestui proces pozitiv, impunîndu-se mai departe normalizarea raporturilor dintre R.F.G. și R. S. Cehoslovacă. O necesitate de prim ordin o constituie stabilirea de relații pe baza egalității In drepturi între R.D.G. șl R.F.G. potrivit normelor unanim recunoscute ale dreptului

Adunarea generală a 0. N. U. 
a adoptat in unanimitate 

rezoluțiile la cele două puncte 

de pe ordinea de zi inițiate de România

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Preocupări pentru lărgirea colaborării 
P. C. Francez cu alte forte socialeNEW YORK 8. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate rezoluțiile la cele două puncte înscrise de România pe ordinea de zi a sesiunii : „Consecin

țele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii și securită
ții in Iunie" și „Rolul științei și teh
nologici moderne in dezvoltarea na
țiunilor și necesitatea intăririi coope
rării economice și tehnico-științifice 
Intre state".Adoptarea în unanimitate de către forul suprem al O.N.U. a celor două rezoluții — prima semnată de
Valorificarea bogățiilor naționale în scopul consolidării 

independenței politice și economiceConsiliul economic și social al Organizației Națiunilor Unite a desemnat 38 de țări din diverse regiuni 
geografice ale lumii ca membre ale 
Comitetului pentru resursele natura
le, recent creai in cadrul O.N.U. Din 
acest comitet face parte și Republica 
Socialistă România.Noul organism este chemat să răspundă preocupărilor statelor vizînd exercitarea suveranității asupra resurselor lor naturale, precum și dezvoltarea cooperării internaționale pentru sprijinirea eforturilor de valorificare a propriilor resurse, în scopul consolidării independenței lor politice și economice. Această măsură este o expresie a năzuințelor popoarelor din țările recent eliberate de sub jugul colonial de a se bucura de roadele independenței lor politice, de
agențiile de presă transmit:

Delegația Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., condusă de Virgil Cazacu, membru al C.C. al P.C.R., secretar al comitetului municipal, a sosit marți la Budapesta, într-o vizită de schimb de experiență.

Plenara C.C. al P.C. din 
Venezuela,a18 cărei lucrări ,_au încheiat recent, a hotărît ca al IV-lea Congres al partidului să-și deschidă lucrările la 23 ianuarie 1971. Principalele probleme aflate pe agenda plenarei au fost, după cum s-a anunțat, organizarea viitorului congres și examinarea actualei situații politice din țară.
Internațional, primirea în O.N.U. a ambelor state germane și participarea lor activă la viața internațională, la eforturile generale dedicate telurilor păcii, securității și progresului pe continentul nostru și în lume.Intîmpinată pozitiv în cercurile oficiale din numeroase țări, în presa și opinia publică internațională, semnarea Tratatului polono—vest-german a fost primită cu totul altfel de forțele ostile destinderii, reacții defavorabile manifestînd îndeosebi cercurile de opoziție din R.F.G. și, in primul rînd, elementele revanșarde și militariste, neonaziste. Este un fapt notoriu că există cercuri imperialiste, reacționare, care nu văd cu ochi buni procesul de destindere în Europa, caută să pună piedici normalizării. Dar în rîndurile opiniei publice internaționale dorința de reglementare a problemelor in suspensie, de normalizare a relațiilor este foarte puternică. Ne Incumbă nouă tuturor de a face totul pentru a contribui la sprijinirea forțelor realiste, progresiste, care militează pentru pace și înțelegere pe continentul nostru.Exprimind poziția țării noastre In problema securității și colaborării în Europa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat cu prilejul actualei sale vizite in Maroc :

„România, ca țară europeană, ac
ționează consecvent pentru înfăptui
rea securității in Europa, conside- 
rînd că aceasta are o importanță 
fundamentală pentru pace și destin
dere in întreaga lume. Realizarea 
securității europene trebuie să con
ducă, în ultimă instanță, la așezarea 
relațiilor dintre țările continentului 
pe baza deplinei egalități in drep
turi, ia intensificarea colaborării re
ciproc avantajoase dintre state, ofe
rind totodată fiecărui stat garanția 
deplină de a se afla la adăpost de 
orice primejdie de agresiune din 
afară sau de amestec in treburile 
sale interne".Opinia publică din țara noastră tșt exprimă convingerea că semnarea Tratatului polono—vest-german va contribui la îmbunătățirea climatului de Încredere între state, favorizînd desfășurarea cu succes și a altor negocieri în curs sau care turnează să fie angajate, crearea acelei ambianțe de înțelegere și conlucrare de care depinde soluționarea și a altor probleme internaționale complexe, înaintarea continuă pe calea înfăptuirii securității europene. O importanță deosebită are intensificarea eforturilor pentru ținerea conferinței general europene, care va reprezenta un aport de ■eamă la realizarea acestor deziderate. Firește, atingerea acestor o- biective nu poate fi decît rezultatul strădaniilor tuturor statelor continentului, vital interesate In asigurarea unei păci trainice. în acest sens, România este ferm hotărîtă să-și a- ducă și în viitor, împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate statele dornice de pace, contribuția la realizarea securității și dezvoltarea continuă a colaborării pe continentul nostru și In lume.

B. STOIAN 

România și alte 23 de state în calitate de coautoare, iar a doua propusă de România împreună cu 19 state — încheie dezbaterile din cadrul acestei sesiuni asupra punctelor inițiate de țara noastră.Votul unanim din Adunarea Generală este interpretat aici ca o dovadă elocventă a importanței deosebite a dezbaterii unor astfel de probleme în cadrul Organizației Națiunilor Unite, o expresie a atenției de care s-au bucurat aceste inițiative românești în rîndul statelor membre, în același timp o expresie a aprecierii și prestigiului de care se bucură pe plan internațional politica externă promovată de România.
a depăși cit mai repede posibil faza subdezvoltării și a lichida decalajul ce le separă de statele avansate din punct de vedere economic.

Alegerea României în acest comi
tet este apreciată ca o recunoaștere 
de către statele membre ale O.N.U. a 
eforturilor și contribuției constructive 
ale țării noastre în această problemă.

★Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat un proiect de rezoluție recomandat de ECOSOC și de Comitetul pentru probleme economice și financiare, care prevede înființarea unui corp internațional de voluntari pentru dezvoltare. Acesta urmează să-și înceapă activitatea la 1 ianuarie. El va avea misiunea de a ajuta țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de înlăturare a rămînerii în urmă față de țările industrializate.

Pe linia dezvoltării rela
țiilor multilaterale româno- 
franceze, Ia Paris 8 fost semnat contractul dintre întreprinderea română de comerț exterior „Tehno- import" și Societatea națională de industrie aerospatială franceză (S.N.I.A.S.), privind cooperarea dintre cele două firme pentru fabricarea elicopterelor de tipul „Alouete III" în România.

Demonstrație anti-N.A.T.0. 
la Ankara. In “P"’313 Turciei a avut loc o demonstrație la care sute de studenți au cerut retragerea țării din alianța nord-atlantică și au protestat împotriva penetrației capitalului străin în industria națională. Manifestația se înscrie în seria acțiunilor diferitelor pături ale populației din Turcia pentru retragerea țării din N.A..T.O. și lichidarea bazelor militare străine.

Georges Marchais,8ecretar general adjunct al P.C. Francez, a sosit marți la Cairo, la invitația Uniunii Socialiste Arabe. In cursul vizitei sale, Georges Marchais va avea convorbiri cu conducători ai Uniunii Socialiste Arabe privind posibilitățile de întărire a relațiilor de colaborare dintre cele două partide.
Cargoul românesc „Maramu

reș" a salvat șapte pakistanezi, 
naufragiați cu peste 20 de zile 
in urmă, după uraganul catastro
fal care s-a abătut asupra coas
telor Pakistanului oriental. Ei au 
fost reperați de marinarii car
goului românesc în Golful Ben
gal, la 300 km de coastă. Cei 
șapte cetățeni pakistanezi au 
purtat o bătălie pe viață și pe 
moarte la bordul unei ambarca
țiuni avariate.

La Havana ■avut loc adu* narea de constituire a „Sindicatului național al lucrătorilor din industria de bază". Cu acest prilej, Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al guvernului revoluționar al Republicii Cuba, a rostit o cuvîntare în care s-a referit In special la problemele lărgirii democrației sindicale, precum și la aspecte ale dezvoltării economiei naționale a Cubei.
Demisia ministrului de 

externe libian. Consiliul comandamentului revoluției din Libia a acceptat marți demisia prezentată de ministrul afacerilor externe. Mohammad Mejm, anunță agenția M.E.N. Nu sînt precizate rațiunile acestei hotă- t'îri.
Delegațiile Uniunii So

vietice și Statelor Unite 18 convorbirile pentru limitarea cursei înarmărilor strategice au ținut marți o nouă ședință plenară. Ia Helsinki.
S. U. A.

Opinii in sprijinul extinderii 
comerțului cu țările socialiste

WASHINGTON 8 (Agerpres). - 
Richard. Allen, vicepreședintele firmei International Resources Ltd. consultant al Consiliului național al securității din S.U.A., s-a pronunțai 
pentru o dezvoltare activă * comerțului Est-Vest. Allen, care este și membru al Comisiei prezidențiale pentru comerțul Internațional, a subliniat tn fața Comisiei mixte pentru problemele economice a Congresului 
că a sosit momentul ca S.U.A. «ă-șl

Tovarășul GEORGES MARCHAIS, secretarul general adjunct al Partidului Comunist Francez, a acordat ziarului catolic „La Croix" un interviu consacrat problemei colaborării între comuniști și creștini pentru construirea societății socialiste în Franța. Redăm mai jos, după ziarul 
„l’Humanite", extrase din interviu :Politica P.C.F. față de creștini — a spus Georges Marchais răspunzind la o întrebare — nu reprezintă cituși de puțin o tactică de circumstanță. Este o politică de principiu. Ea se bizuie pe constatarea că există o profundă solidaritate între oamenii muncii comuniști și oamenii muncii catolici. „Noi, comuniștii, avem o filozofie materialistă și dialectică. Deși oamenii muncii comuniști au concepția lor despre lume, iar oamenii muncii catolici o au pe a lor, în fapt toți au de suferit în același mod de pe urma relelor exploatării capitaliste. De aceea, noi spunem : schimbările necesare, mersul spre progresul social, instaurarea unui regim cu adevărat democratic, construirea unei societăți noi, socialiste, debarasată de exploatarea muncii umane, nu pot fi realizate decît prin înmănuncherea eforturilor tuturor celor care doresc aceste lucruri, tuturor oamenilor muncii, tuturor democraților — oricare ar fi familia spirituală din care fac parte. Acțiunea comună este posibilă și în același timp necesară. Diversitatea curentelor filozofice și politice din țara noastră este o realitate. Nu ni se pare cituși de puțin că ea este de natură să constituie un obstacol în calea regrupării forțelor muncitorești și democratice, în acțiunea pentru crearea unei societăți mai bune pe acest pămînt. Mîine, ca și astăzi, ne vom strădui, firește, să convingem poporul nostru că concepția noastră despre lume reprezintă o etapă superioară în evoluția morală a omenirii. Spun : să convingem. Căci, dacă vom continua să ducem ca și astăzi o luptă de idei în această direcție, excludem orice posibilitate de recurgere la vreo metodă de constrîngere, oricare ar fi ea, pentru a asigura triumful acestor idei".Remarcînd o serie de evoluții care s-au produs în rîndurile creștinilor înșiși și arătînd că comuniștii nu
ÎN LEGĂTURA CU EVENIMENTELE 

DIN ORIENTUL APROPIAT
MESAJE ADRESATE DE PRE
ȘEDINTELE ANWAR SADATCAIRO 8 (Agerpres). — Intr-un mesaj urgent adresat președintelui tunisian. Habib Bourguiba, șeful statului egiptean, Anwar Sadat, și-a exprimat dorința ca Bahi Ladgham să se înapoieze la Amman cît mai repede posibil pentru a se ocupa de ciocnirile care au reizbucnit în Iordania. (Bahi Ladgham este președinte al Comitetului superior arab, organism menit să supravegheze modul în care se realizează acordurile de la Cairo și Amman cu privire la instaurarea completă a calmului în Iordania, coordonînd relațiile dintre autoritățile iordaniene și mișcarea de rezistentă palestineană).în același timp, președintele egiptean a transmis un mesaj prințului moștenitor al Iordaniei, Hassan (care ține locul regelui Hussein. în timpul turneului întreprins de acesta prin-

Acord pentru 
reducerea stării 

de tensiune in IordaniaAMMAN 8 (Agerpres). — Postul de radio Amman a difuzat marți dimineața o declarație a purtătorului de cuvînt oficial al ministrului de interne al Iordaniei, în care se arată că „reprezentanții guvernului iordanian și ai Comitetului Central al Organizației de Eliberare a Palestinei au ajuns Ia un acord pentru a se evita actele de provocare și a se reduce starea de tensiune in țară". Potrivit aceleiași surse, „guvernul de la Amman și organizația palestineană cooperează cu Comitetul militar arab, a cărui intervenție a permis să se pună capăt regretabilelor incidente din ultimele două zile".Totuși, situația continuă să rămlnă tncordată în unele regiuni din Iordania. Ziarul „Al Fatah", organulC.C.  al Organizației de Eliberare a Palestinei, a anunțat, de pildă, că blindate ale armatei iordaniene se concentrează tn regiunea orașului Ramtha, situat la frontiera iorda- niano-siriană. Armata iordaniană procedează, în același timp, la instalarea în acest oraș a unor baterii de mortiere, precizează ziarul.

extindă relațiile comerciale cu țările socialiste. La rîndul său, John Campbell, consultant al Consiliului pentru relații externe, a declarat că o sporire a schimburilor științifice și tehnologice intre S.U.A. și țările socialiste ar fi in folosul ambelor părți. El a precizat că măsurile restrictive adoptate de S.U.A. în comerțul cu țările socialiste nu au avut nici un tel de efecte semnificative, aceste țări continuînd să se dezvolte din punct de vedere economic. 

pot fi indiferenți față de ele, obser- vînd că, totodată, largi cercuri ale Bisericii au fost cuprinse de o profundă emoție în fața atacurilor criminale la adresa drepturilor popoarelor, pe care Ie comit imperialismul și aliații săi, neșovăind să persecute atît comuniști, cît și preoți, Marchais afirmă : „Noi, comuniștii, sîntem dispuși să favorizăm orice acțiune comună de acest ordin. Putem perfect de bine să lucrăm toți împreună la construirea socialismului, în ciuda divergențelor noastre filozofice. Construirea societății socialiste presupune transferul către națiune a proprietății asupra marilor mijloace de producție șl de schimb, și exercitarea puterii de către cei ce muncesc, de către masele populare. Există In credința creștină ceva care se opune la aceasta ? Nu cred".Secretarul general adjunct al P.C.F. a arătat In continuare că orientarea în aceste probleme, ca și în altele, este în funcție de condițiile naționale și istorice din fiecare țară. „Noi — a spus Marchais — am explicat In repetate rînduri că partidul nostru are politica sa, programul său, pe care le elaborează în funcție de condițiile Franței, ale Franței de astăzi. Noi nu avem cituși de puțin intenția de a urma vreun «model» pentru simplul motiv că nu există un «model». Fără îndoială, noi tragem învățăminte din experiența țărilor care sint deja socialiste, atît din succesele, cît și din greșelile lor. Dar nu putem «copia» pe nimeni".„In ce privește libertățile religioase, respectarea lor ne este dictată de înseși principiile teoriei noastre : pentru noi, adevărata frontieră nu trece între credincioși și atei, ci între exploatatori și exploatați. Orice atitudine de persecutare, hărțuială sau sectarism antireligios este pentru noi absurdă din punct de vedere științific".în concluzie, Marchais a subliniat: „Sîntem convinși că, astăzi, creștini și comuniști pot acționa împreună pentru a transforma societatea, a institui o democrație adevărată, Intru- totul nouă, a instaura și construi socialismul. Acest lucru este cu putință, aceasta este ceea ce vrem noi și pentru aceasta acționăm noi".

tr-o serie de țări arabe și occidentale), exprimind grava Îngrijorare a R.A.U. față de evenimentele din Iordania. Anwar Sadat propune intervenția activă a prințului Hassan pentru eliminarea surselor de tensiune j el condamnă ciocnirile, solicitînd o grabnică încetare a focului.
★BELGRAD 8 — Corespondentul A- gerpres, George Ionescu, transmite i Informînd că vicepreședintele R.A.U„ Hussein el Chafei, va face în curînd o vizită la Belgrad, ziarele iugoslave subliniază că acest eveniment constituie o parte componentă a unei vaste campanii diplomatice egiptene angajate pentru a explica punctul de vedere al R.A.U. cu privire la evoluția crizei din Orientul Apropiat șl la încetarea provizorie a focului pe frontul egipteano-israelian.Lucrul cel mai important pe care reprezentanții egipteni urmează să-l explice guvernelor țărilor pe care le vor vizita, scrie ziarul „Poîitika", este faptul că actualul guvern de la Cairo dorește să facă tot ce-i stă în putință pentru a reglementa criza din O- rientul Apropiat pe cale politică, conform rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Emisarii egipteni, scrie ziarul, vor avea însă sarcina de a atrage atenția că R.A.U. nu va fi de acord, în nici o condiție, ca încetarea provizorie a focului să se transforme Intr-un armistițiu durabil, permanentiztnd In acest mod ocupația israeliană a unor teritorii a- rabe.

Convorbiri
Nixon — HusseinWASHINGTON 8 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a fost primit marți de președintele Richard Nixon. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a declarat că cei doi șefi de stat au discutat „principalele elemente ale situației din Orientul Apropiat și perspectivele pentru reluarea negocierilor de pace, precum și stadiul livrării ajutorului economic și militar acordat Iordaniei".

REUNIUNEA 
GUVERNULUI ISRAELIANTEL AVIV 8 (Agerpres). — Cabinetul israelian a discutat mesajul președintelui Nixon adresat premierului Golda Meir în legătură cu e- ventuala revenire a Israelului la convorbirile Jarring. în cadrul reuniunii, ministrul de externe. Abba Eban, a prezentat o informare privind răspunsul președintelui S.U.A. la cererea Israelului de a primi asigurări în vederea reîntoarcerii sale Ia convorbirile de pace. Primul ministru Golda Meir, se menționează în legătură cu aceasta lntr-un comunicat oficial, a declarat că va trebui continuată clarificarea situației împreună cu guvernul american și că propunerile rezultate vor fi ulterior Drezentate Consiliului de Miniștri.Generalul Moshe Dayan, ministrul apărării, urmează să plece la Washington în cursul acestei săptămînl, răspunsul pe care-1 va primi la Washington fiind considerat ca foarte util de guvernul israelian pentru a- doptarea unei hotărîri privind participarea la misiunea Jarring, relatează agenția France Presse.
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