
►5: A

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Od
>11

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8673 Joi 21 ianuarie 1971 6 PAGINI -’30 BANI

In pagina a ii-a

Noi lucrări 
inspirate 
de viața 

și opera lui 
V. I. Lenin

PHHITOIA SCHSlMUn 
DE ACREDITAI PREȘEDINTEIDI

C09ISII1U1III DE STAT,
NICBLAE CIARSISCII

Ambasadorul Japoniei

în toate ramurile 
producției noastre materiale: 
preocupări susținute pentru

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit în ziua de 20 ianuarie 1971 pe Yos- hito Shimoda, care și-a prezentat
scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în țara noastră. (Cuvîntâri/e rostite, în 
pagi, a IV-a).

RIDICAREA CALITATIVĂ^
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Versuri
încă nescrise

Ambasadorul Republicii
Orientale a Ufuguayului

Pentru noi, constructorii — ca și pentru lucrătorii din celelalte ramuri ale economiei — cincinalul pe care l-am încheiat a însemnat o etapă deosebit de importantă în ceea ce privește creșterea volumului lucrărilor șl ridicarea nivelului lor tehnic, cit și pentru sporirea eficienței activității noastre economice. Pe ansamblul sectorului Ministerului Construcțiilor Industriale, sarcinile stabilite pentru perioada 1966—1970 au fost îndeplinite încă din luna aprilie a anului trecut, realizîndu-se suplimentar pînă la finele anului 1970 lucrări în valoare de peste 6 miliarde lei.în ultimii cinci ani, au fost puse în funcțiune aproape 1 500 de noi o- biective și capacități de producție, dintre care circa o treime în 1970.Obținerea rezultatelor bune amintite mai sus a fost poSibilă datorită preocupării atente pe care conducerea de partid și de stat a manifestat-o pentru dezvoltarea ramurii construcțiilor, ajutorului permanent ce ne-a fost acordat. Reorganizarea activității de construcții în țara noastră, care a avut loc în octombrie 1969, a reprezentat un moment remarcabil in dezvoltarea acestei ramuri.înființarea Ministerului Construc-

Ing. Matei GHIGIU
ministrul construcțiilor industriale

țiilor Industriale — constructorul cu cel mai mare volum de lucru din economie — și atribuirea acestui minister și a sarcinii de coordonare și îndrumare unitară, metodologică și de conținut a ramurii de construcții și montaj au creat premisele unei mai bune organizări a activității de construcții, adîncirii specializării unităților de construcții și montaj, valorificării superioare a rezultatelor activității de cercetare, printr-o legătură mai strînsă între cercetare și execuție. Ținînd seama , de, toate aceste.' măsuri și de eforturile intense depuse de colectivele de constructori,‘ trebuie înțelese și apreciate rezultatele consemnate în 1970, superioare anilor precedenți, îri domeniul organizării producției și a muncii, industrializării construcțiilor și mecanizării lucrărilor, introducerii tehnologiilor noi de execuție, a materialelor și produselor noi, ca și în domeniul, creșterii eficienței economice.

Dezvoltarea continuă a forțelor de producție .și realizarea unei structuri moderne și eficiente a economiei în noul cincinal vor fi susținute de înfăptuirea unui amplu program de investiții, capabil să asigure crearea de noi capacități de producție, dezvoltarea, modernizarea și reutilarea celor existente, precum și construirea a numeroase obiective de deservire și social-culturale. Faptul că in cincinalul 1971—1975 volumul de investiții din fondurile centralizate ale statului va reprezenta aproape tot atît cît în zece ani anteriori, evidențiază pregnant atenția pe care partidul și statul o acordă investițiilor. Rit- 1 mul înalt de creștere a investițiilor va determina o sporire însemnată a volumului lucrărilor de construcții și montaje ce vor fi executate de unitățile ministerului nostru, în perioada 1971—1975 volumul producției de construcții-montaj ce va fi realizat de Ministerul Construcțiilor Industriale va crește cu circa 50 la sută comparativ cu realizările din cincinalul trecut.

Panorama Sucevei, 
văzute de pe dealul 
Ipoteștilor, ori de sus 
de la Cetate, este mag
nifică : o întindere i- 
mensă de blocuri mo
derne, armonios dis

tribuite și pitoresc în
vecinate cu parcuri și 
grădini, de unde scli
pesc printre arbori a- 
coperișurile pastelat» 
ale vechilor biserici.

Cine cunoaște Su
ceava de acum un sfert 
de veac rămîne uimit 
de transformarea ei 
miraculoasă, dintr-un 
modest tirg de provin
cie,. intr-o mică metro
polă a nordului Mol
dovei. Bulevarde largi, 
o splendidă casă de 
cultură, un teatru de 
vară, tin institut de 
învățămînt superior 
(Institutul pedagogic, 
cu trei facultăți) insta
lat de c.urînd intr-o 
nouă clădire ; restau
rante, hoteluri ele
gante, cinematografe, 
spitale moderne. Și, ca 
niște fortărețe, la mar
gine, inconjurind ora
șul, mari întreprinderi 
industriale. Nici un vi- l sător sucevean, indră- 

’ gostit de orașul lui, nu 
și-ar fi putut imagina, 
acum trei decenii, că 
strălucita, altădată, ca
pitală a Moldovei, a- 
junsă, prin vitregia și 
capriciile Istoriei,- un 
biet orășel-uitat,- va re- i acest fel.
Călătorul află astăzi, 
aici, nu numai emoțio
nante vestigii istorice, 
ci și cadrul unui oraș 
modern, cu tot ce în
seamnă civilizație și
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Echilibrul
prestigiului

Am văzut săptămîna trecută o întreprindere modestă 
ca dimensiuni și pretenții, o fabrică ocolită de zia
riști și, probabil, și de delegați din minister. Ce să 
afli nou și interesant într-o fabrică veche, fără ta
blouri' sinoptice, fără mașini cu comandă-program ? 
Intr-adevăr, intrind intr-un atelier am avut impresia 

.că am făcut un drum înapoi, cu două decenii in 
urmă : strunguri demodate, cu vopseaua scorojită, pe
reți cu ferestre mici, spațiu restrins intre mașini. Dar 
privirea mi-a fost atrasă de un conveier automat care 
transporta piesele de la un strung la altul, de la o 
fază de prelucrare la alia. Și, pornind de la acest con
veier, am aflat că sint într-una din cele mai bune 
și mai apreciate sculării din țară, cu o productivitate 
înaltă, cu indici calitativi demni de invidiat. Cum ? 
De unde acest prestigiu ?

Am crezut, și poate că unii mai cred și azi, că e 
de-ajuns ca o uzină să fie nouă, dotată cu utilaje mo
derne, cu echipamente electronice și alte realizări de 
ultimă oră ale tehnicii, pentru ca prestigiul ei să fie 
asigurat încă din clipa startului. Dar mi-am dat' seama 
că am confundat uneori prestigiul potențial cu presti
giul real. Pentru că am întîlnit situații in care a tre
buit să treacă un timp prea îndelungat pînă la atin
gerea parametrilor proiectați, pînă la realizarea cali
tății prevăzute. Greșeala mea provenea din faptul că

PICĂTURĂ DE CERNEALA
oa-acordam o mai mare importanță utilajelor decît 

menilor care le mînuiau, în majoritatea lor oameni 
tineri, pregătiți în școli profesionale, entuziaști și plini 
de bunăvoință dar lipsiți de experiență.

Muncitorii mai virstnici, oameni cu meseria „în 
singe", susțin că mașina are inima sau sufletul ei. 
Este, evident, o metaforă, este eterna dorință a omu
lui de a însufleți tot ce atinge, de a-și prelungi pro
priile trăsături în unealta pe care o folosește. Am 
văzut recent, într-o uzină din Ploiești, o asemenea ma
șină, veche, îmbătrînită, dar reanimată de inteligenta 
și experiența unui om. O morteză construită în urmă 
cu două sau trei decenii a fost adaptată, prin adăuga
rea unui dispozitiv de concepție proprie, la o nouă 
menire : strunjirea danturii la conurile dințate cu o 
precizie de sutimi de milimetru. In altă parte a- 
ceastă mașină veche ar fi fost trimisă la casare. Aici, 
la uzina „1 Mai", i s-a dăruit o a doua tinerețe.

Intr-adevăr, ca o monedă forte, convertibilă în aur, 
experiența capătă atributele tinereții, adică : forță, e- ficiență. randament. De aceea, cind ni se, arată un uti
laj modern mă întreb cine îl minuiește. Oricît de 
înaltă e calitatea unei mașini, omul trebuie s-o de
pășească, cel puțin cu două degete. Altminteri perfec
țiunea mașinii rămîne doar in litera prospectului, 
pentru că, in ultimă instanță, prestigiul unei uzine nu îl fac mașinile ci oamenii.

Numeroase fabrici noi au demarat în Ultimul cin
cinal, cu ajutorul unor meșteri mai virstnici de la Re
șița, Brașov ori din alte colective cu experiență în
delungată. Actualul cincinal, care aduce in prim plan 
ridicarea calitativă a producției in toate ramurile in
dustriei noastre socialiste, impune o puternică revi
gorare a acestui flux de experiență și competență 
către întreprinderile tinere. Pentru un adevărat echi
libru al prestigiului intre colectivele mai vechi și cele 
mai noi, pentru ritmul tot mai înalt al progresului 
tehnic general, pentru perfecționarea activității eco
nomice la nivelul exigențelor cerute de edificarea so- I. cietății socialiste multilateral dezvoltate.

Paul D1ACONESCU

cultură, în plină afir
mare a personalității 
sale.

Tradiția încărcată de 
istorie a orașului, fru
musețea — intrată in 
legendă — a împreju
rimilor sale cereau 
profil contemporan 
măsură. Pentru 
aici, în pădurile 
fagi și de brazi
Sucevei, se află Voro-\

un 
pe 
că, 
de 

ale

însemnări despre 

noua Suceavă de 
D. PĂCURARII!
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marea șansă de ,a.,cin- 
ta noile dimensiuni-ale >
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caselor țărănești, in 
costumele pitorești, de 
o mare distincție și e- 
leganță, ale portului 
național. Obiceiul fres
celor exterioare a de
venit aproape frecvent 
în satele din jurul Su
cevei, unde pereții 
din afară ai caselor 
poartă zugrăvite scene 
din balada Mioriței ori 
din basmele populare.

In centrul acestei re
giuni se află Suceava, 
înflorită superb cu în
treagă ei istorie eroi- 
că. O Suceavă moder
nă, de nerecunoscut 
dacă o comparăm cu 
imaginile ce s-au păs
trat, cu vechea ei în
fățișare. O Suceavă în 
care ritmurile socia
lismului s-au materia
lizat in zvelta ei arhi
tectură, în întreprin
derile industriale 
au dăruit un nou 
acestei străvechi 
tați de scaun. Un
care aduce mărturie 
despre marile înfăp
tuiri de care sint ca
pabili oamenii 
țări libere, 
conștienți 
este spre

Cîndva, 
mantică, 
cîntat, in
nele și gloria.

Poeții, cei de azi 
cel ciți vor veni, 
marea îndatorire

în ziua de 20 ianuarie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe Victor Mario Pomes, care și-a prezentat
scrisorile de acreditare ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Orientale a Uru- guayului la București. (Cuvintă- 
rile rostite, în pag. a IV-a).

Se extinde Rafinăria Pitești
PITEȘTI. — (corespondentul 

„Scînteil", Gh. Cîrstea). La Rafinăria din Pitești, constructorii I.C.M. din localitate au început construcția primelor obiective din cadrul celei de-a doua etape de dezvoltare a acestui mare obiectiv economic. Este vorbă de instalațiile pentru distilația cu vid și de cea de reducere a vîs-

cozltății țițeiului. In construcție se află, de. asemenea, si fabrica de bitum.Prin construcția obiectivelor din etapa a doua se urmărește, în principal, creșterea indicelui de prelucrare a țițeiului și realizarea de noi produse petroliere, cu calități superioare.
La „Unio" Satu-Mare

nețul, și Moldovița, și 
Sucevița, pe care vizi
tatori din lumea largă 
vin să le vadă șt să le 
admire .De pe aceste 
meleaguri au pornit 
cîntecul lui Ciprian 
Porumbescu, al lui 
George Enescu, spiri
tul critic al lui Lovi- 
nescu. Și tot de aici, 
sau din vecinătatea a- 
propiată, s-ati Ivit pa
siunea erudiției și 
temperamentul tumul
tuos al lui lorga, 
.versul. fără seamăn al 
lui Eminescu și al ati- 
tor poeți, pînă la Ni- 
colae Labiș și la cei - 

:.m,gU,țineTi,fde:.dppă.rel,n................
Ce talente și ce -fr.u- ta noile dimensiuni ale 

museți a rodit acest ' ' " ’ ’ 
pămint nordic al Mol
dovei ! f

Frumosul e vădit 
peste tot : în arhitec
tură plină de poezie a

SE PRODUCE Șl UTILAJ CHIMIC
care 
puls 

ce- 
oraș

unei 
socialiste, 

că tot ce fac 
binele lor. 
în epoca ro- 
poeții i-au 
elegii, rui-

siauși
vechii citadele.

Să le așteptăm cin- 
tecul ! Cu încredin
țarea că el se va ivi 
pe măsura timpului 
socialist in care trăim.

(Continuare în pag. a IU-a)

Intr-una din secțiile Combinatului de fire sintetice din lași Foto : M. Andreescu

inie publică..
cerc restrins

SATU-MARE (corespondentul 
„Scințeii", Octav Grumeza). — Primul an al noului cincinal marchează introducerea unui e- lement nou in structura producției uzinei „Unio" — fabricarea utilajului chimic. Pentru 197Tse preconizează o producție de 1 300 tone utilaj chițnic, urmînd ca în anul viitor, pe măsura extinderii capacităților de producție, utilajul chimic să ajungă ia 6 000 tone. în prezent, se

află în fabricație : cuptoare uscătoare rotative pentru Corn binatul de hirtie și celuloză Dej, dispozitive de distribuție pentru Combinatul siderurgic Galați, diferite tipuri de alimentatoare pentru cuptoare generatoare de gaz, recipient! și rezervoare, mașini de descărcat și încărcat materiale, mori cu bile pentru alte diverse unități care aparțin Ministerului Industriei Chimice.

în vara anului trecut, lui Ghcorglie Libic, șef de e- chipă la cooperativa „Constructorul" din Baia Mare, i se încredințează execuția a trei sobe de teracotă. Termenul stabilit: luna septembrie. Lucrarea nu prezintă dificultăți — și totuși nu e terminată la timp. Dacă nu e prea tare în teracote, șeful de echi-, pă se pricepe în schimb la hirtii : raportează prompt că sobele sint gata și așteaptă doar... focul. Motivarea il ajută să încaseze. pînă la leu. drepturile bănești cuvenite pentru încheierea lucrării. Datorită acestui, hai să-i spunem foc de artificii,. Gh. L. intră în conflict cu legea : înșelăciune în dauna avutului obștesc. Procuratura locală comunică oficial cooperativei că șeful de echipă necinstit a fost trimis in judecată. Dar. în asemenea procese. scopul principal este cel educativ. Procuratura insistă ca faptele lui Libic „să fie prelucrate cu toți angajatii cooperativei, pentru ca în viitor asemenea abateri să nu se mai repete".A intrat în practica organelor noastre de justiție să aducă la cunoștința unități

lor sentințele pronunțate, să tină o strînsă legătură cu colectivele în care s-au produs asemenea încălcări. Conjugarea acestor eforturi — legea și curentul de opinie — exercită o influentă pozitivă în dezrădăcinarea unor mentalități și fapte antisociale, constituie terenul unei rodnice munci educative menite

noastră) să prelucrăm cu toți angajatii noștri următoarele fapte săvîrșite de fostul angajat Gh. Libic... Cel mai tîrziu la 14 noiembrie se va comunica în scris oficiului juridic al cooperativei. pentru a se face comunicarea cuvenită' procuraturii locale".Acel ne obligă pe care l-am subliniat dezvăluie din
anchetă socială

să consolideze atitudinea înaintată față de muncă și îndatoririle cetățenești.însă la Baia Mare, sesizarea procuraturii locale, a- iungînd pe masa de lucru a președintelui cooperativei, se alege cu o inscripție a acestuia, intr-un colt : „Să fie prelucrată în secțiile de producție". Popasul următor — oficiul juridic. Aici, loan Tibil, jurisconsultul cooperativei. întocmește o notă internă în care se spune : ..Prin adresa nr... Procuratura locală Baia Mare ne obligă (sublinierea

păcate., , o mentalitate pe care am avut prilejul s-o nai intilnim în investigațiile noastre. Poate că juristul a vrut ca nota lui să se vădească mai „mobilizatoare". Oricum, combaterea a- titudinilor înapoiate. întărirea factorului opinie publică se așteaptă in unele locuri să se facă numai printr-un impuls din afară, prin adresa care să „oblige". Ca și cum n-ar fi în interesul oricărui colectiv de muncă menținerea unui tonus moral sănătos. Să vedem însă ce s-a

petrecut mai departe. întrebăm pe tovarășul Tibil :— Au fost aduse la cunoștință faptele lui Libic ?Moment penibil de tăcere. Insistăm.— Ca să tiu sincer, nu știu. De altfel, mai există timp.Factorii de răspundere par mulțumiți. Există adnotarea președintelui 7 E- xistă I Există notă scrisă a juristului ?- Există I 
Hîrtiile există — ce nevoie mai e oare și de sobe — pardon, de focul discuției publice 1 Un salariat săvir- șește o infracțiune, organele de justiție atrag atenția Cei indrituiți să acționeze întocmesc o comunicare internă și cu asta, răsuflă u- șurați ' și-au făcut ..datoria" 1 Optica aceasta ne este înfățișată si mai convingător de alt caz. in aceeași unitate.La sfîrșitul lunii august 1970. judecătoria locală înștiința conducerea cooperativei că șoferul Anton Pop a comis o infracțiune sancționată de lege. Este trimisă

Vasile GAFTONE 
llie TĂNASACHE

(Continuare în pag. a II-a)

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIANisc rzVtr*’*'i i>uț,. ■ ■ •:....... -ROMADragi tovarăși,Cu prilejul celei de a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Italian, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, adresează întregului dumneavoastră partid, oamenilor muneji italieni calde felicitări și un salut de solidaritate frățească.Continuator al celor mai bune tradiții de luptă revoluționară ale poporului italian, Partidul Comunist Italian și-a dedicat activitatea, în cursul existenței sale de jumătate de secol, slujirii devotate a intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale maselor largi populare, cauzei democrației, socialismului și păcii. O pagină glorioasă a istoriei partidului o constituie lupta eroică și plină de sacrificii a comuniștilor în mișcarea de rezistență împotriva fascismului, pentru libertatea și independența țării. Ancorat profund în realitățile naționale, partidul dumneavoastră se bucură de înalt prestigiu și de sprijinul a milioane de oameni ai muncii, constituind o forță puternică și dinamică în viața politică și socială a Italiei.Membrii partidului nostru, oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu viu interes preocupările șl activitatea Partidului Comunist Italian pentru unirea forțelor muncitorești, democratice și progresiste, în vederea înfăptuirii aspirațiilor de progres și înnoire socială, independență națională, prosperitate și o viață mai bună.Este bine cunoscută contribuția pe care comuniștii italieni o aduc la lupta împotriva imperialismului, pentru asigurarea, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru promovarea cauzei păcii și securității în Europa și în lume, a înțelegerii șl colaborării între popoare.Partidul Comunist Italian, detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, depune eforturi susținute pentru unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste, pentru promovarea unor raporturi bazate pe principiile mar- xism-leninismului și aplicarea acestuia, la condițiile naționale din fiecare țară, ale internaționalismului proletar, egalității,, autonomiei și neamestecului în treburile interne, ale încrederii, stimei și respectului reciproc între jiartide.Cu deosebită satisfacție relevăm relațiile de strînsă prietenie și solidaritate frățească statornicite pe baza- acestor principii între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian, între conducerile partidelor noastre. Aceste relații aduc o contribuție însemnată la întărirea tradiționalei prietenii dintre popoarele și' țările noastre, potrivit interesului reciproc, cauzei păcii* și colaborării internaționale., Ne exprimăm profunda convingere că legăturile internaționaliste între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul celor două partide și popoare, al cauzei unității și intensificării colaborării tovărășești în mișcarea comunistă, al unirii tuturor forțelor antiimperialiste.La marele dumneavoastră jubileu, vă adresăm, dragi tovarăși, urarea fierbinte de a obține noi și mari succese în activitatea consacrată propășirii și bunăstării poporului italian, triumfului idealurilor nobile ale democrației, progresului și independenței naționale, socialismului și păcii.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă exprimăm dv., și prin intermediul dv. poporului frate, român, Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi-< niștri ale Republicii Socialiste România, mulțumirile noastre cordiale pentru urările pe care ni le-ați adresat cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a proclamării Republicii Populare Albania.Folosim acest prilej pentru a ura ca poporul frate român să obțină noi succese în construcția socialistă a țării și ca prietenia tradițională dintre poporul albanez și poporul- român să se întărească tot mai mult spre binele lor comun.

ENVER HODJA HADJI LLESHI
Prim-secretar Președintele Prezidiulu.

al Comitetului Central Adunării Populare
al Partidului Muncii din Albania a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele

Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Albania
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NOI LUCRĂRI
INSPIRA TE DE VIA TA 
Șl OPERA LUI V. I. LENIN

Se împlinesc astăzi 47 de ani de la moartea lui Vladimir Ilici Lenih, discipol credincios și continuator strălucit al lui Marx și Engels, conducător al proletariatului, militant neobosit pentru triumful socialismului și comunismului. în conștiința popoarelor, numele lui Le- nin, creația și activitatea sa s-au asociat indisolubil cu conceperea și crearea partidului de tip nou al clasei muncitoare, cu înfăptuirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și întemeierea primului stat socialist, cu împlinirea pentru întîia oară a năzuinței milenare a oamenilor muncii — eliberarea din lanțurile oricărei exploatări și asupriri.Comemorarea de astăzi are loc după anul în care s-a sărbătorit centenarul nașterii marelui invătător și conducător revoluționar. Se știe că în țara noastră, acest glorios jubileu a prilejuit, potrivit hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ample manifestări cu caracter politic, ideologic și cultural, consacrate omagierii personalității lui Lenin, reliefării contribuției sale la îmbogățirea tezaurului de idei al marxismului, trecerii în revistă a tradițiilor de luptă revo-

luționară ale clasei noastre muncitoare, a marilor victorii repurtate de oamenii muncii din țara noastră datorită aplicării politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român. între aceste manifestări s-a integrat o vastă activitate editorială — activitate ce se înscrie organic în preocuparea statornică a partidului nostru de a asigura continua răspîndire in masele largi ale oamenilor muncii a ideilor lui Marx, Engels, Lenin. Cu prilejul centenarului nașterii lui V. I. Lenin s-a încheiat editarea in limba română a operelor sale complete, in 55 de volume, au fost reeditate unele din scrierile sale, au văzut lumina tiparului — in limba română și in limbile naționalităților conlocuitoare — culegeri tematice, volume de documente, amintiri, studii, lucrări literar-artistice despre Lenin. O mare parte a acestor lucrări au fost recenzate in ziarul nostru.In ultimul timp au apărut noi lucrări consacrate reliefării însemnătății operei teoretice și activității practice a marelui conducător revoluționar. Prezentăm mai jos cîteva dintre ele.
I

Este binecunoscut că una dintre principalele trăsături ale gindirii' și activității lui Lenin o constituie spiritul creator, raportarea permanentă a teoriei la practică și îmbogățirea ei pe baza concluziilor evidențiate de noile realități economice, politice, sociale. Relevării acestei caracteristici majore îi este consacrată culegerea apărută în Editura Politică sub 
titlul „FORTH CREATOARE A 
IDEILOR LENINISTE", <=uie- gere ce pune în amplă evidență contribuția remarcabilă adusă de Lenin la îmbogățirea materialismului dialectic și istoric, a economiei politice marxiste, a tezaurului comunismului științific.Această contribuție a fost posibilă — după cum se arată în studiul prof. univ. Miron Constantinescu — „Lenin și cercetarea socială" — datorită faptului că Lenin a fost un adversar intransigent al oricăror canonizări ale tezelor marxiste.înțelegerea marxism-leninlsmului, ca știință revoluționară mereu vie și dinamică, este cu atit mai stringentă, mai necesară, în condițiile amplelor mutații care s-au petrecut și se petrec în lume într-un ritm atit de dinamic. Culegerea de lucrări subliniază ideea că răspunsuri valab'ile pot fi date problemelor noi numai prin cercetarea aprofundată, cu curaj, a prezentului.In soluționarea acestei sarcini are o mare însemnătate dialectica generalului și particularului. Marea contribuție teoretică a lui Lenin la elucidarea acestei probleme și numeroasele sale implicații pentru cunoașterea științifică a fenomenelor sociale, și mai ales pentru elaborarea unei strategii și tactici adecvate realități.- . lom concrete ale diferitelor țări, sînt relevate în numeroase studii cuprinse in volum : ,,Leninismul și experiența Partidului Comunist Român în conducerea revoluției și construcției socialiste" de dr. Ilie Rădulescu, „Concepția lui V. I. Lenin despre partidul de tip nou. Crearea Comunist Român leninismului" de Titu Georgescu ; toare de către leniniste despre miei socialiste multilateral dezvoltate" de dr. Ervin Hutira ; „Victoria socialismului în România, confirmare a vitalității marxism-leninismului, a spiritului său novator" de I. Popescu- Puțuri ; „Statul, democrația și națiunea în concepția Iui Lenin (creșterea rolului statului și adîncirea democrației in perioada actuală)" de prof, univ. dr. I. Ceterchi și Maria Colceriu-Leiss ; “suveranitatea și patriotismul", de dr. Constantin Vlad ;internațională în

materiale revoluționare. Sînt înfățișate: modalitățile prin care ideile leniniste au devenit tot mai larg cunoscute în România, îndeosebi după anul 1910, fie prin coloanele presei muncitorești, fie prin activitatea editorială. fie prin cuvîntul militanților mișcării socialiste.Se citesc cu deosebit interes acele pagini ale lucrării care înfățișează prima întîlnire a unei delegații a reprezentanților mișcării socialiste din România — alcătuită din Al. Constan- tinescu. C. Racovski, N. D. Cocea și Andrei Ionescu — cu V. I. Lenin cu prilejul Congresului de la Stuttgart, din august 1907, ca și legăturile strînse, personale, ce s-au dezvoltat ulterior între conducători ai mișcării revoluționare din România și Lenin, legături care au căpătat noi și importante valențe în timpul și după victoria Marii Revoluții Șocia-

c.

47 DE ANI
DE LA MOARTEA 
LUI V. I. LENIN

Partidului— întruchiparea pcof, univ. dr. „Aplicarea crea-P.C.R. a făurirea teoriei econo-

„Internaționalismul,„Colaborarea și cooperarea internațională în lumina ideilor leniniste" de Costin Murges- cu ș.a.în același timp, aceste studii înfățișează sub multiplele ei fațete politica științifică urmată de Partidul Comunist Român în revoluția și construcția socialistă, fidelitatea față de marxism-leninism și spiritul novator al P.C.R., capacitatea sa de' a găsi soluții cît mai adecvate realităților naționale și complexului de factori care acționează pe arena mondială. Tocmai în aceasta rezidă unul din izvoarele marilor victorii pe care le-a repurtat poporul român, sub conducerea partidului, și care au schimbat radical, într-un răstimp istoric scurt, înfățișarea României.Mai multe studii se ocupă de valoarea moștenirii leniniste și situarea sa în contextul complexității mișcării de idei contemporane („Influența ideologiei marxist-leniniste asupra gindirii social-politice contemporane" de Ștefan Voicu ; „Reflecții despre ideologie și știință" de acad. Atha- nase Joja ; „V. I. Lenin și unele probleme ale culturii socialiste" de dr. Alex. Tănase ; „Principiile leniniste in cercetarea filozofică din România" de acad. C. Ionescu-Gulian etc).Problematica amplă a culegerii „Forța creatoare a ideilor leniniste" oferă cititorului o mare varietate de idei, de deosebit interes. Propagandiștii, membrii catedrelor de științe sociale, cercetătorii din domeniul științelor umaniste dispun, prin acest volum, de încă un util instrument de lucru.
★Legăturile statornicite încă de la sfirșitul veacului trecut cu Lenin de socialiștii români, rolul deosebit de important jucat de ideile leniniste în dezvoltarea mișcării noastre muncitorești formează obiectul lucrării 

„LENIN ȘI ROMâNIH" elaborată de Augustin Deac și Ion Ilin- cioiu și apărută în Editura Militară.Autorii reliefează că leninismul s-a răspîndit de timpuriu în țara noastră și cu o rapiditate remarcabilă, propagarea sa fiind înlesnită de însuși procesul de creștere și maturizare a mișcării noastre revoluționare, ca rezultat firesc și necesar al evoluției societății românești, precum și de puternicele legături de solidaritate care s-au dezvoltat între proletariatul român și mișcarea muncitorească internațională.Din lectura cărții, cititorul ia cunoștință sau își lărgește substanțial informarea asupra primelor referiri apărute în presa socialistă din România, datînd încă de la sfîrșitul secolului trecut, privind personalitatea și activitatea revoluționară a lui V. I. Lenin-Ulianov, află amănunte asupra modului în care erau transportate, din emigrație spre Rusia, prin țara noastră, „Iskra" leninistă și alte

PROGRAMUL I

dotări, părea să convină pe atunci. Astăzi circulația urbană a căpătat alte valori, de asemenea viața socială. Lucruri identice se pot spune despre configurația terenurilor industriale, concentrate într-u.nul sau două amplasamente de dimensiuni comparabile cu cele ale orașului. La noi și în alte țări, aceste imense zone industriale au afectat viața și circulația orășenească, adesea în sens negativ. Nu rareori, ele au fost combătute cu argumen-

ție orășeneasca. Aceste valori trebuie păstrate, dar nu ca simple piese de muzeu, ci readuse în circulația de folosințe contemporane, cu atenție și bun gust. Revitalizate, au susținut o serie de vorbitori, ele vor aduce Sibiului nu numai un cîștig moral, dar și material.Desigur existența unui o- răș vechi, de felul celui de la Sibiu, ar trebui să influențeze compozițiile urbanistice contemporane. Discuțiile au notat două

Recent s-a desfășurat la Sibiu plenara Uniunii Ar- hilecților, organizată — cu concursul activ al organelor locale — pentru discutarea principalelor probleme legate de sistematizarea orașului de pe Cibin. Reușita acțiunii s-a manifestat prin calitatea dezbaterilor.Studiul care a format obiectul acestor dezbateri (respectiv schița de sistematizare a orașului, detaliul zonei industriale, extinderea centrului și a unor ansambluri de locuit) a fost elaborat in mare parte la Institutul Proiect- Brașov și I.P.J.-Sibiu. El prevedea șului de _____circa 170 000 locuitori, chiar peste 200 000 în 1985, pe seama înmulțirii locurilor de muncă, prin realizarea de noi investiții industriale intr-o mare zonă din sud- est. Cazarea surplusului de populație (rezultat din creșterea naturală, din migra- ție, dar și din scăderea densității locuitorilor în o- rașul vechi, suprapopulat) este pusă în contul creșterii ansamblurilor noi și al îndesirii unor zone formate din case izolate. S-au depistat totodată și alte terenuri posibil a fi ocupate cu locuințe. S-au citat cifre referitoare la gradul de dotare social-culturală, la spațiile plantate, protejarea monumentelor, rețele edilitare etc.Din dezbateri ș-au desprins elementele unei judecăți noi asupra fenomenului urban, asupra metodologiei de lucru și a formei pe care trebuie s-o îmbrace concluziile studiului (în speță, schița de sistematizare). Fenomenul urban a a- vut și are — mai cu seamă azi — un pregnant caracter dinamic. Aceasta presupune ca, în cercetarea componentelor sale definitorii, să luăm în considerare nu numai datele calitative sau cantitative din- tr-un moment dat, ci să desprindem sensul transformării lor. Astfel, reprezentarea tradițională din schițele de sistematizare — fotografii statice ale date fixe — trebuie pletată cu alte piese să introducă mai substanțial factorul timp. O dovadă a neglijării dinamismului o reprezintă și folosirea unor principii de organizare urbană datînd din 1953. Organizarea în unități urbanistice juxtapuse, de sine stătătoare (micro- raioane, sau oricum s-ar numi) separate prin artere de circulație, gravitînd în jurul unor nuclee izolate de
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lătură mulțumitor vechiului Sibiu, cu spații de anumite dimensiuni, rezultate prin așezarea lipsită de rigiditate a caselor și creînd imagini orășenești de bună calitate. Este vorba de o structură organică, inclu- zind majoritatea funcțiunilor unui oraș. De aici și dispersarea caracteristică a unităților de producție din Sibiu, oraș cu vechi tradiții meșteșugărești și dust riale. Ca și în cazulsamblurilor de locuințe, atit modul de repartiție al industriilor, cît șj profilul lor, legat de existența unei mîini de lucru calificate și specializate, nu au fost luate iri considerare cind propus dezvoltareazone industriale-gigant, ca în multe alte orașe, dar lipsite de personalitatea Sibiului.Dezbătînd aceste probleme și multe altele, cu nimic mai neînsemnate, vorbitorii au evidențiat necesitatea reactualizării metodologiei de lucru, în special pentru elaborarea schiței de sistematizare. Culegerea datelor asupra situației existente să fie mai temeinică și mai obiectivă. Cunoașterii stării actualesă 1 se acorde mai mult timp. Prelucrarea datelorsă constituie obiectul unei cercetări pluridisciplinare. Dacă arhitectul se referă la suprafața fizică de locuințe, igienistul se ocupă calitatea ei, sociologul viața care se consumă suprafețele respective, conomistul studiază modul de restructurare a fondului locativ etc. Concluziile \ cercetării se vor materializa în reprezentări grafice, piese scrise, machete și alte materiale care să prezinte numai datele fundamentale privind evoluția fenomenului urban în spațiu și timp. Ele sînt rezultatul aceleiași munci interdisciplinare, folosind datele actuale, ex- traoolînd si comparînd cu alte date furnizate de specialiști în prospectarea evo- , luriei viitoare. Controlul datelor și verificarea concordanței cu realitatea sînt necesare la perioade adecvate. Ele pot duce Ia reactualizarea unor date sau introducerea unor parametri noi. întreaga activitate de proiectare complexă, că- pătînd elasticitate și obiectivitate în stabilirea hotărî- rilor, se va apropia mai mult de stăpinirea complicatului mecanism care este orașul.

18,30

18.50
19.20

10,00 — 11,30 Emisluni-lecțli pen
tru lucrătorii din agricultu
ră, organizate de Televiziune 
In colaborare cu Ministerul 
Agriculturii șl Silviculturii. 
Cultura tomatelor (timpurll- 
vară-toamnă Inclusiv indus
trializare), vinetelor, ardeiu
lui. Prezintă Ing". M. Dumi
trescu și ing. V. Oros.

18.00 Deschiderea programului. E- 
mlslune în limba maghiară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Viața literară.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Maramureș — țară veche — 

emisiune de folclor.
20.30 Film serial : „Vidocq" (VII).
21,00 Reviste cu trei fete. 30 de 

minute de umor, muzică și 
dans cu Melania Cțrje, Lilia
na Tomescu șl Stela Popescu 
secondate de Mihal Fotlno, 
Sandu Sticlaru, Radu Zaha- 
rescu și Marius Zira. Emisiu
ne de Carmen Dobrescu și 
Octavian

21.30 Teleglob. 
filmat de
cian Penescu.

22.00 Cărți șl idei. Participă : conf. 
dr. Ionel Achim, conf. dr. Ion 
Aluaș, dr. Octavian Chetan, 
conf. dr. Petru Pânzaru.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.45 închiderea emisiunii progra

mului I.

l

t

\

)

5

î
*

de de în e- Sava.
Oslo — reportaj 

Mihal Lazăr șl Lu-derniste — nu au fost privite ca un scop în sine, ci ca o parte integrantă a procesului de transformare revoluționară a întregii societăți, proces în desfășurarea căruia literatura era chemată să contribuie prin forța sa de înrîurire — impu- nindu-și astfel rolul de factor educa- tiv-formativ.Privind personalitatea de mare gîn- ditor umanist a lui Lenin, sale asupra artei în general pra anumitor momente ale tării literaturii în special, derea ideilor sale în cîmpul românești, studiile și articolele incluse in volpm tind să ofere o imagine cît mai completă asupra a ceea ce am putea numi cu un singur cu- vint actualitatea concepției leniniste în domeniul literaturii, relevînd totodată consecințele fertile pe care înțelegerea și asimilarea principiilor fundamentale ale acestei concepții le-au avut și le au în actul de creație artistică.El insuși sensibil în fața universului de frumuseți al artei, expri- mîndu-și nu o dată — așa cum a- rată și Șerban Cioeulescu în articolul intitulat „Umanistul" — sentimentele pe care i le prilejuiesc simfoniile lui Beethoven, ca și scrierile lui Cehov, Turgheniev, Tolstoi sau Gorki, Lenin a pledat pentru o literatură pusă în slujba poporului, scrisă cu talent și fantezie, condiție indispensabilă a relevării adevărului uman. Principiile sale cu privire la rolul artei și literaturii — analizate din unghiuri diferite de Mihai Beniuc (,.Lenin și scriitorul zilelor noastre"), Mihai Novicov („Lenin despre linele probleme ale dezvoltării literare în primii ani ai puterii sovietice"), Marin Bucur („Termeni de apreciere valorică") și George Muntean („Recitind texte de Lenin") — exprimă punctul de vedere al unui revoluționar pentru care „literatura trebuie să devină o parte a cauzei generale a proletariatului", să releve prin mijloacele sale proprii e- sența epocii, să contribuie la ridicarea spirituală a maselor largi. Numai înscriindu-se pe linia progresului social, a mersului înainte al istoriei, scriitorul, artistul, poate deveni, într-adevăr, o autentică conștiință a vremii sale.Tocmai de aceea, în conștiința celor mai de seamă scriitori români contemporani, atenți la marile evenimente și frămîntări social-umane. personalitatea lui Lenin, ideile sale au înregistrat un adine ecou. Dovezi elocvente în acest sens aduc contribuțiile intitulate „Lenin si publicistica literară românească interbelică" de Teodor Vîrgolici, „Asimilări românești ale ideilor leniniste despre artă și cultură" de Adriana Mitescu, „Chipul lui Lenin în poezia contemporană românească" de Rodica Flo- rea.

Pe marginea plenarei Uniunii 
Arhitecților organizate la Sibiuopiniile și asu- dezvol- pătrun- culturii

unor com- care

te temeinice. Se pune a- tunci întrebarea dacă structurile amintite servesc fenomenului urban, în ipostaza sa actuală, la fel de bine ca acum cîțiva ani ? Și mai ales dacă aceste structuri convin orașului Sibiu ?Aici intervine problematica specifică acelui monument urban care este Sibiul. Cum se știe, orașul Sibiu, așezat pe unul din importantele drumuri de legătură dintre Transilvania și Muntenia, ființează de mai multe sute de ani. Partea lui veche, compusă în jurul a tre-i piețe îngemănate, s-a dispus cu abilitate pe un teren cu o configurație interesantă, fiind el in sine o minunată crea-

posibilitățirezolvare, referindu-se deosebire institutului județean,
principiale de " ' ’ cula propunerea de proiectare _______ pentru partea nouă a centrului : legătura dintre vechi și nou prin a- nalogie, sau legătura prin contrast. Fiecare din aceste două principii poate duce la soluții acceptabile, dar discutarea in variante, mai ales in cazul unei piese atit de importante cum e centrul, pare obligatorie. în fond, problema este de a nu deranja sau anula orașul vechi, așa cum din păcate este cazul puținelor ansambluri de locuințe con- truite la Sibiu în ultima vreme. Dispoziția clădirilor, spațiile conturate, întreaga imagine urbană nu se a-

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei slmfo- i 
nice a Radlotelevizlunll. Di
rijor Anghel Surev. In pro- ‘ 
gram două prime audiții : ( 
Suita pentru orchestră de j 
Kreșlmlr Baranovlcl șl Vja- ‘ 
riațiunl pentru pian șl or- | 
chestră pe o temă de colind i 
de Tudor Ciortea. Alexandru 
Hrlsanlde, solistul concertu- I 
Iul, va prezenta programul. (
Buletin de știri. i
Film artistic : „Cînd se arată , 
cucuveaua".
închiderea emisiunii progra- I 
mulul II. |

20.45
20.50

|
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(Foto : IVI. Andreescu)

cinema

teatre

liste din Octombrie, în condițiile avîntului revoluționar din țara noastră, care a culminat cu întemeierea Partidului Comunist Român în anul 1921.Este redată primirea de către Lenin a delegației trimise de Partidul Socialist din România la Moscova pehtrit a discuta problemele concrete alb ..afilierii partidului clasei. muncitoare din țara noastră la, Internaționala comifnistă. Cu acest prilej, marele conducător al proletariatului și-a manifestat încrederea în forța clasei muncitoare din România, in capacitatea sa de a-și crea un partid consecvent revoluționar. Transformarea partidului socialist în partid comunist la Congresul din mai 1921 a însemnat o victorie xism-leninismului, hotâritoare pentru muncitorești, pentru dezvoltarea cu succes a luptei revoluționare in țara noastră.Capitole speciale sînt consacrate în lucrare aspectelor propagării ideilor leninismului în anii de după crearea partidului comunist. Realizate și în condițiile grele ale ilegalității, editarea și răspindirea operei leniniste au căpătat o deosebită amploare în anii de după eliberarea țării, cind lucrările fundamentale ale lui V. I. Lenin au văzut lumina tiparului în numeroase ediții și în milioane de exemplare. Este reliefat cu pregnanță faptul c.ă P.C.R. a făcut din înarmarea maselor muncitoare din țara noastră cu concepția materia- list-dialectică, din însușirea aprofundată a ideilor marxist-leniniste șl aplicarea lor creatoare la condițiile specifice ale României una din recțiile statornice, de căpetenie activității sale.
★Studiile și articolele aparținînd nor scriitori și cercetători ai fenomenului literar reunite în volumul 

„LENIN ȘI LITERATURA", apărut sub egida Editurii „Univers", își propun să ilustreze uri sector a- parte, în cuprinsul căruia gîndirea leninistă a trasat linii directoare deosebit de importante. Aceasta cu atit mai mult cu cît problemele literaturii — fie că este vorba de preluarea critică a moștenirii literare, de dezideratele cărora trebuie să le răspundă „literatura de partid", a- preciată în primul rînd datorită valorii sale social-politice, fără a se neglija însă latura realizării artistice, fie că este vorba de terea erorilor proletcultiste

•ArIn gama largă a scrierilor cu caracter literar consacrate evocării vieții și operei lui V. I.rute in ultimul timp în țara noastră, figurează și titluri ca : Lenin (ediția a III-a) de Maxim Gorki, Focuri — povestiri despre Lenin — de Z. Voskresenskaia, Vladimir Ilici Lenin — de Vladimir Maiakovski, Caietul albastru (ediția a Il-a) de E. Kazakievici, precum și lucrări o- riginale românești, cum sînt : Caiet de aprilie, volumul de nuvele, povestiri și schițe Veac de lumină ș.a.Toată această activitate rială reflectă preocuparea stantă a partidului nostru pentru cunoașterea cît mai aprofundată în țara noastră, sub multiplele sale aspecte, a tezaurului de. idei leniniste, a operei și personalității impresionante a titanului gindirii și acțiunii revoluționare, Vladimir Ilici Lenin.
Ion ȘERBANESCU 
Gheorghe ZAMFIR 
Sorin MOVILEANU

(Urmare din pag. I)și o copie după sentința civilă. Ce se întîmplă mai departe ? Urmează circuitul obișnuit al hîrtiilor. Președintele Ioan Borz pune rezoluția : ..De prelucrat în secții și. mai ales, la șantier" : jurisconsultul cere în nota internă prelucrarea cazului numai la secția construcții ! Mergem Ia șeful secției, ing. Ștefan Domi- nișan.— Ați discutat cazul Pop?— Da.— Cu întreaga secție ?— Tovarășul Pop e un om foarte de treabă, liniștit. Așa că am făcut-o în- tr-un cadru mai restrîns...Președintele cerea să se aducă la cunoștința secțiilor. Jurisconsultul trimite numai secției construcții. Șeful secției găsește și el ..formula" sa : prelucrarea într-un cadru mai restrîns! Pină la urmă rămîne o șoaptă de care nici nu poți fi sigur că a fost rostită.Poate că. totuși, indiferent de număr, cei prezent! au manifestat o atitudine exigentă față de abaterile colegului lor. Inginerul Do- minișan ne aduce însă la realitate :— Păi nu v-am spus ?

A fost fara discuții ! Așa suna și nota internă 1Opinia publică avea rolul de a-1 ajuta pe vinovat să se îndrepte. Neglijarea — s-ar putea spune chiar caricaturizarea — rolului pe care erau chemați să-l joace colegii de muncă n-a întârziat să se, arate. La numai cîteva săptămîni, omul bifat la catastif ea „prelucrat" recidivează. E trimis in judecată și i se retrage și dreptul de conducere auto.Ce are de spus conduce^ rea cooperativei ? "— La noi — ne răspunde președintele loan Borz — e foarte greu să creăm opinie pe marginea sesizărilor organelor de justiție.— De ce ?— Pentru că e dificil să adunăm oamenii. Știți, lucrează dispersați...Dar tocmai pentru că oamenii lucrează în puncte diferite. pentru că unii iși ' creează condiții de a-i înșela pe cetățeni, ca și pe colegii lor. raportînd drept gata lucrări abia începute — tocmai de aceea este nevoie de eforturi mai mari pentru dezbaterea cazurilor de necinste, pentru cultivarea unei atitudini corecte, ferme, în respectarea normelor de muncă, a lega-

Noi construcții de locuințe in orașul S.biu

• Pe luciul ghețil : PATRIA — 9;
11,30; 14; 16,30; 19; " ---------
REȘTI — 9; 11,15
18,45; 21.
• Cîntecele mării : LUCEAFĂRUL 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Bătălia pentru Alger : CAPI
TOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Cinci pentru infern : FESTI
VAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Genoveva de Brabant : FAVO
RIT - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15 
20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30 
16; 18,30; 20,45, MELODIA — 9 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• B. D. intră în acțiune : 
TRĂL — 8,30; 11; 13,30; 16;
21, GRIVIȚA — 9,30; 12; 15: 
20, AURORA — 9,30; 12; 15,15 
20,15, TOMIS — 9; 11,45; 
17,15; 20,15.
• Mayerling ; LUMINA — 9,30-rl5 
în continuare.
• Orologiul Kremlinului : LUMI
NA — 18,15; 20,30.
• Amintiri bucureștene î TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.

lilății. Atitudinea îngăduitoare. de tolerare a abaterilor. absența unor măsuri educative eficiente, neînțelegerea rolului major al o- piniei colectivului in combaterea derogărilor de Ia conduita firească, de la normele etice au repercusiuni dintre cele mai nedoriteîn decretul pentru stabi-

lirea și sancționarea unor contravenții privind regulile de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică, se stipulează obligația organelor de justiție de a în- cunoștința „unitatea unde contravenientul își are locul de muncă, pentru antrenarea opiniei publice, a forței educative a colectivului din care acesta face parte, în scopul combaterii unor asemenea manifestări". Organele de justiție infor-

21,15, BUCU- 
13,30; 16,30;

,CEN-

mează. după cum am văzut, cu promptitudine unitățile interesate. Dar formalismul împiedică unele de întreprinderi __ _______neze realmente și le face să caute mai curind hirtii, dovezi scrise că ar fi făcut ceva, in loc să caute urmări reale, dezbateri reale, efecte reale.
conduceri să acțio-

Formalismul este Împins uneori și mai departe. Iată un caz petrecut de curind la exploatarea minieră Cav- nic.în repetate rînduri, salariatul Gavril Rusii și-a bătut nevasta, a alungat-o împreună cu copiii, a tulburat liniștea și ordinea publică. A fost discutat, criticat — și nu o dată. în urma unui recent scandal este condamnat la trei luni de închisoare. Copia sentinței este

• Ursul șl păpușa : EXCELSIOR
- 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 1G; 18,15; 
20,30.
0 Vagabondul : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 9—12,15 în con
tinuare ; 15,30; 19, PROGRESUL — 
9,15: 12,30; 16; 19,30, ARTA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• In drum spre Maroc — 9, Vînt
de libertate — 10,30; 12 30; 14,30, 
Farmecul muzicii — 115,30; 13,45, 
Stațl tn cap, doamnă — 21 : CINE
MATECA ' ’ - '
• Fablio
- 15,30.
n Ultima
18; 20.30.
e Omul din Sierra : DACIA
8,45—20 în continuare.
o Pomul de Crăciun : BUCEGI - 
15,30; 18; 20,30, FLOREASCA —
15; 17,15, MIORIȚA — 10; 12.30:
15; 17,30: 20.
A Crimă și pedeapsă : FLOREAS
CA — 19,30.
9 Călugărița din Monza : UNIREA
- 15,30; 18: 20,15.
• Semnale pe drum : LIRA — 
15.30; 18; 20,15.
• Z : DRUMUL SĂRII — 15.30; 
18; 20.30.
• Răzbunarea Sfintului : FEREN
TARI - 15,30; 17,45: 20, VITAN - 
11; 15.30; 18; 20,15.
A In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : GIULEȘTI — 
15.30; 18; 20,30.

(sala Union), 
magicianul : BUZEȘT1

vacanță : BUZEȘTI

trimisă întreprinderii. Mergem pe urmele ei și o găsim încopciată intr-un dosar voluminos al biroului „personal". îl întrebăm pe Ioan Fabian, șeful biroului :— Sentința a fost adusă și la cunoștința colectivului?— Nu. Am scăpat din vedere. Gavril Rusu a fost

I

deprelucrat și avertizat atîtea ori. incit...într-adevăr. tovarășii de muncă au dezaprobat dese rînduri comportarea nedemnă a lui Gavril Rusu; cu atit mai mult era necesară cunoașterea hotărîrii judecătorești. Ecoul final trebuia să se petreacă aici, în mijlocu’ colectivului. Ultimul cuvît aici trebuia rostit. pe marginea sentinței de condamnare. Nu de alta, dar să nu se acrediteze

in

• Unghiul <Ie cădere : COTRO- 
CENI — 15,30.
o Bătălia pentru Roma ; COTRO- 
CENI — 18,45.
o Povestirile piticului Blnilio : 
PACEA — 16.
a Capcana : PACEA — 18; 20.
n Șarada : LAROMET — 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9; 11, 
18,15; 20,30, GLORIA — 9;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Hibernatus : VIITORUL
18.
a Șoimii : VIITORUL — 20.
a Căpitanul Florian : CRINGASI 
- 15,30; 18; 20,15.

• Orchestra simfonică a Radio- 
televizlunii (studioul din str. Nu
ferilor) : Concert simfonic. Diri
jor : Angel Surev (R.S.F. Iugosla
via) — 20.
o Onera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
o Teatrul de Operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 

Comedia) : Regele

cumva ideea că. orice ai face. încasezi o... discuție și te-ai spălat de păcate ! Publicitatea sentinței judecătorești are în acest caz o valoare educativă de găduit.La Cavnic insă am prilejul să distingem . altă latură a formalismului., Conducerea exploatării mi-
netă-avut și o

mere este încunoștințată despre comportarea angajatului Nicolae Bonea, sancționat peptru tulburarea liniștii publice. Hîrtia ajunge la director, ing. Teodor Sa- bău, care pune rezoluția : „Se va prelucra cu colectivul". De aici, sesizarea face o haltă la șeful biroului personal care notează : „Se va pune în discuție de către maistru".Maistrul a raportat conștiincios. la sfirșit de lună,

20, (sala Studio) : O fe
meie cu bani — 20.
e> Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
Puricele în ureche — 20.
o Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
A Teatrul Mic : Dansul sergentu
lui Musgrave — 20.
O Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) r Și eu am fost în Ar
cadia — 19,30. (sala Studio) : Sfis 
pe acoperiș... în sac — 20. '
o Teatrul evreiesc de stat : Actul 
de căsătorie — 19.30.
q Teatrul Giulești (la Sala____
tulul)'* Gîlcevile din Chioggia —
19.30.
e Teatrul ,,Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17, (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17,30. 
A Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei —
19.30.
A Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : 
Logodnicele aterizează la Paris — 
19,30.
o Studioul ..Casandra" al I.A.T.C.: 
Divertisment ’70 — 20.
• Circul de stat : Arena tinereții 
— 16 și 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română": 
Pe aripile rapsodiei — 19.30.

:* Și eu am fost în Ar-
19,30, (sala Studio) : Sfis 
riș... în sac — 20.

Pala-

cum stă cu planul, potrivit situației statistice : nimeni, nici o rubrică nu-1 obliga însă să arate care a fost a- titudinea nucleului de oa- meni din subordinea. sa a- tunci cînd s-a discutat cazul Bonea. Și nici n-a a- nunțat. Or. înștiințarea trimisă minei tocmai asta cerea.
ti __  J.Mircea Tudoran, secretarul comitetului de partid al minei. și pe directoriil Teodor Sabău să ne spună dacă au participat la vreo asemenea dezbatere. Transcriem e- xact răspunsul primit :— Nu. niciodată.Deci, totul a fost cazul cel mai bun. tudinea maistrului. . vrei faci o legătură cazurile peste 20 de adrese trimise minei, numai în acest an, de organele de justiție. în care se semnalează diverse abateri și încălcări ale .legii săvîrșite de unii membri ai colectivului de aici.După cum se vede, de la judecătorie și pină la discutarea ei eficientă in co-, lectiv. sentința parcurge cîteodată un drum întortocheat, marcat de lipsa răs-

rugăm pe tovarășii

lăsat. In la lati- Fără să a între înfățișate si cele

punderii necesare pentru întărirea climatului de ordine și disciplină, pentru sănătatea morală a colectivului. Munca este terenul principal pe care se statornicesc raporturi cu adevărat tovărășești între oameni. Dar dezvoltarea acestor raporturi noi nu se realizează de la sine. Ele presupun o necontenită activitate educativă, o replică hotărîtă dată manifestărilor înapoiate ; existența unui flux ai opiniei intransigent, ferm. Aceasta constituie cea mai sigură garanție că fapte antisociale..............................care ne-au în ancheta trebuie să Cu condiția datorirea — ca organizațiile de partid, conducerile respectivelor unități să desfășoare o activitate educativă perseverentă, tenace, aplicată Ia realitățile și problemele specifice fiecărui loc de muncă, nu „în cerc restrîns", ci antrenind cît nia< larg această forță de neprețuit a democrației socialiste : OPINIA DE MASA.

presupun puternic publice,
de felul celor atras atenția noastră pot și fie prevenite. — . implicit în-
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RITMUL

COMPETENTELOR și-un pas strimb

TRANSFERATE COMBINATULUI organizării muncii
meniul aprovizionării tehnico-mate- riale și al desfacerii producției, a) de funcțiuni, al u- muncă și a fondu-

• 0 cizmuliță...

starea de lucruri cu ing. Gheorglie Munteanu,

pagina economica
în domeniul aprovizionării și desfacerii

PROBLEME ALE EXERCITĂRII

Criteriul fundamental avut în vedere la constituirea Combinatului de confecții și tricotaje din Capitală a fost gruparea unor întreprinderi cu profil similar în jurul unpi mari u- nități — Fabrica de confecții și tricotaje din București — cu o bogată experiență și tradiție în conducerea și organizarea producției de articole de îmbrăcăminte. S-au creat astfel, de la începilt, condiții mai favorabile pentru apropierea conducerii de activitatea economică concretă, pentru folosirea rațională a personalului de specialitate, fapt ce a dat posibilitatea efectuării unui transfer direct de experiență, de capacitate tehnică și organizatorică de la unitatea centrală către celelalte unități componente.O primă inițiativă. avută în vedere de colectivul de conducere al combinatului nostru, încă de la constituire, a fost aceea a reconsiderării profilului de fabricație al tuturor unităților componente, în scopul adîncirii specializării producției — prin determinarea unei structuri sortimentale Optime — și ridicării nivelului de tehnicitate al produselor. Ca urmare, serviciile funcționale de specialitate din cadrul combinatului au elaborat numeroase proiecte privind reorganizarea fabricației și a proceselor tehnologice. în acest sens aș aminti pe cel, aplicat la fabrica de confecții „Arta modei" din București, pe baza căruia s-a trecut la o nouă amplasare a locurilor de muncă pe fluxul tehnologic.Concomitent cu modificările aduse în organizarea producției, consiliul de administrație a urmărit și • asigurarea unei structuri sortimentale raționale, potrivit specificului și condițiilor concrete existente în fiecare din fabrici. Așa se explică de ce, in prezent, fabrica „Arta modei1' produce cu precădere produse de modă destinate exportului, Fabrica de confecții din Călărași realizează sacouri și costume bărbătești, iar Fabrica de confecții din Curtea de Argeș lucrează în majoritate produse din relon. și din alte..materiaie.sintetice..Și, pot afirma cu certitudine că rezultatele economice obținute pină acum de combinatul nostru în ansamblu, ca și de fiecare unitate componentă în parte, atestă eficiența și viabilitatea acestei forme-de organizare. Este o mîndrie pentru cei 20 000 de lucrători ai combinatului faptul că planul cincinal de curînd încheiat — suplimentat pe parcurs, pe baza angajamentelor luate, cu o producție în valoare de 2» miliarde lei — a fost îndeplinit și depășit cu produse în valoare de peste 216 milioane lei, că în ultimii cinci ani au fost realizate importante beneficii și economii față de prețul de cost planificat.Pe linia perfecționării relațiilor combinat-întreprindere, experiența a- cumulată pînă în prezent relevă cu pregnanță necesitatea acordării unor competențe mai largi conducerilor din fabrici, în sensul rezolvării de către acestea a unor probleme curente cu caracter local, rămînînd ca la nivelul combinatului să fie soluționate numai acele probleme care privesc activitatea economică de ansamblu a acestuia. De aceea, în noul cadru ‘Organizatoric, unitățile aflate în compbnența combinatului dispun de , .. drepturi și competențe sporite în do- .
______ -

stabilirii schemei tilizării forței de lui de salarii.Dintotdeauna, materii prime și tuit și constituie . ... cele mai importante și pentru că de felul cum e depinde . însăși realizarea cuprinse în planul de stat, rea centralelor și combinatelor industriale a facilitat stabilirea unor relații directe între beneficiari și furnizori, mari răspunderi revenind în a- ceastă privință coordonatorilor de balanțe de produse, care trebuie să asigure, după părerea mea, o distribuire judicioasă a materialelor, în deplină

aprovizionarea cu materiale a consti- una din activitățile complexe, rezolvată sarcinilor Constitui-

Discutînd despre 
centralele industriale

concordanță cu sarcinile economice ale fiecărei unități productive în parte. în soluționarea problemelor privind aprovizionarea tehnico-mate- rială, se acționează în prezent cu mai multă competență și operativitate a- tunci cind e vorba de legăturile combinatului cu unitățile sale componente, comparativ cu relațiile dintre combinate sau dintre combinate și minister, care decurg anevoios în general, în acest sens, consider că un rol deosebit va trebui să-I aibă ministerul în ce privește echilibrarea balanțelor, prinlr-un control exigent asupra modului în care se stabilește necesarul de materii prime și materiale, ca și în perioada derulării contractelor economice, în așa fel ca furnizorii să-și respecte întocmai obligațiile contractuale.

cotaje, cererile partenerilor externi depășesc de pe acum întreaga capacitate de producție a anului 1971.Este deosebit de importantă măsura luată de conducerea de partid și de stat_ ca încă din acest an fiecare centrală sau combinat să răspundă direct de realizarea exportului, a- ceasta deoarece, cu toate rezultatele bune _ obținute în acest domeniu de activitate, anumite organizații de _ comerț exterior — mă refer mai ales la întreprinderea „Ro- mânoexport" — nu au renunțat la unele din mentalitățile lor mai vechi, fapt ce determină ca contractele încheiate de combinat cu aceste întreprinderi să aibă, de multe ori, un caracter pur formal. Activitatea de desfacere a produselor la export este îngreunată, adeseori, și de nerespec- tarea principiului stabilit și verificat în practica comercială, privind specializarea combinatelor pe grupe de piețe. Or, avantajele unei asemenea specializări sint extrem de dente : se asigură o cunoaștere aprofundată a cerințelor reale, se ează posibilitatea pregătirii unei lecții de modele specifice piețelor___pective și, de aici, se dezvoltă continuu relațiile cu firme deja cunoscute. Consider, de asemenea, util să arăt că activitatea de export a combinatelbr va trebui să aibă loc în viitor pe baza unor indicatori privind volumul și calitatea producției, urmînd ca întreaga această activitate să se desfășoare la nivelul noilor organisme, sub îndrumarea. și controlul permanent al ministerului.Existența unui fond valutar Ia dispoziția conducerii combinatelor, ca și posibilitatea de a hotărî în mod direct destinația acestuia, .potrivit cerințelor stringente ale producției, o- feră condiții suficiente pentru utilizarea lui cît mai rațională. Dar pentru ca această măsură luată pe linia lărgirii competențelor conducerilor combinatelor să dea intr-adevăr maximum de eficiență, cred că se impune o 1 folosire a

evi- mai cre- co- res-

reconsiderare a modului de. .. K a fohdurildt'®'tf^iîra^^?jâtrî-vPornind de la considerentul că, prin huite, în fun'cție de o'serie de ’’si-' natura lor, produsele combinatului tuații care apar și, în special;-atunci nostru sînt destinate satisfacerii gusturilor și cerințelor mereu mai diverse ale cumpărătorilor, atit interni cît și externi, cred că o atenție deosebită trebuie acordată perfecționării relațiilor care se stabilesc între combinat și întreprinderile comerciale de specialitate. Și cînd fac această afirmație am în vedere necesitatea eliminării tutelării mărunte din partea forurilor ierarhice, respectiv a Ministerului Comerțului Interior, care stînjenește adesea organele comerciale județene în exercitarea drepturilor lor ; or, aceste organe sînt singurele în măsură să cunoască cerințele imediate ale pieței și să hotărască asu-' pra necesităților locale reale. (în ce privește mărirea competențelor la export ale combinatelor, noua legislație a creat condiții favorabile desfășurării unei munci concrete, mai operative, în vederea sporirii volumului producției destinate exportului și a eficienței acesteia. O dovadă pregnantă a viabilității noului cadru organizatoric o constituie faptul că, anul trecut, ca urmare a unor tratative directe cu beneficiarii externi, combinatul a reușit să obțină un volum de comenzi la confecții de trei ori mai mare decît in 1969, iar la tri-

cînd e vorba de comenzi la export, care — cum e și firesc — impun o mai mare mobilitate și operativitate în acțiune. Înțeleg prin aceasta că pentru anumite utilaje, materii prime sau materiale auxiliare care condiționează realizarea unor importante comenzi la export, combinatele să dispună de atari competențe ca, fără alte aprobări, să importe cele necesare, bineînțeles în limitele unui fond valutar constituit intr-un anumit procentaj din valoarea comenzilor efectiv livrate și încasate.Cele de mai sus nu epuizează nici pe departe problemele pe care le incumbă perfecționarea activității de conducere și organizare a combinatelor industriale. Este, cred, timpul ca acum, după mai bine de un an de la crearea noilor organisme, combinatele să poată av.ea asigurate toate posibilitățile pentru exercitarea largă a drepturilor de decizie asupra unei multitudini de probleme, așa cum prevăd, de altfel, și atribuțiile statutare în vigoare.
Iosif STEINBACH
director generol al Combinatului 
de confecții și tricotaje 
din București

(Urmare din pag. I) deosebit al cinci- de con- i Con- ______t_____ _____________ ____ cu 10 la sută "față de cea obținută în 1970, procentul de creștere fiind mult mai mare la principalii noștri beneficiari: în industria chimică cu 58 la sută, în construcția de mașini cu 31 la sută, in industria metalurgică cu 30 la sută iar în industria lemnului cu 28 la sută. Cea mai mare parte din acest spor trebuie realizat pe seama creșterii productivității muncii, care în acest an va fi cu 13 la sută mai mare față de nivelul realizat în anul 1970, în condițiile respectării întocmai a termenelor de execuție și de dare în funcțiune a noilor obiective. Un element de o deosebită importanță pentru realizarea la termen și în bune condiții a lucrărilor de investiții îl reprezintă măsurile care se preconizează in prezent pentru, perfecționarea organizării unităților de construcții și montaj. Noua concepție de organizare a unităților Ministerului Construcțiilor Industriale care prevede trecerea la înființarea de trusturi cu statut de centrală — pe linia sarcinilor stabilite de Conferința Națională a P.C.R. și de Congresul al X-lea — are menirea să a- sigure un nivel calitativ superior activității de construcții-montaj din țara noastră, corespunzător sarcinilor importante pe care realizarea. vastului program de investiții le pune în fața constructorilor.De la început se cuvine relevat faptul că pentru scurtarea duratei de execuție a investițiilor și diminuarea costului lor, de cea mai mare însemnătate este industrializarea construcțiilor, transformarea șantierelor în unități de montare a elementelor produse în serie în fabrici sau ateliere centralizate. De aceea, mai mult ca pină acum, organizațiile de proiectare trebuie să aibă permanent în vedere mărirea gradului de prefabri- care a construcțiilor și instalațiilor, extinderea tipizării lor. Institutele de proiectare au îndatorirea să pună la îndemîna executanților proiecte care să prevadă folosirea celor mai avan- sate concepții de alcătuire a structurilor, metode, tehnologii de execuție, nrecum și materiale noi, iar cadrele de conducere, specialiștii de pe șantiere să se afle permanent în fruntea

Sarcinile ce ne revin sînt de mari încă din primul an naiului. în 1971, producția strucții-montaj a Ministerului strucțiilor Industriale crește c:
acțiunilor întreprinse pentru promovarea soluțiilor industriale moderne de lucru, capabile să ducă la intensificarea ritmului de execuție, la reducerea cheltuielilor., Pe parcursul elaborării documentațiilor-; unitățile de execuție vor asigura un contact permanent cu pro- iectanții în vederea adoptării unor soluții industriale de Înaltă productivitate, care să reducă volumul lucrărilor umede, cu consumuri ridicate de materiale și cu durate mari de execuție. Concepția de proiectare stabilită în comun trebuie să pornească exclusiv de la criteriul economicității reale, de la analiza profundă a tuturor fazelor de realizare a unei investiții sau a alteia.Concomitent cu creșterea gradului

PRODUCȚIEI
exprimă nivelul

Sîntem la început de an economic șl de cincinal. Flecare întreprindere și-a proiectat pentru această perioadă un vast program de măsuri tehnice și organizatorice, menite să asigure înfăptuirea cu succes a tuturor sarcinilor de plan stabilite, să dea valoarea reală ridicării nivelului calitativ al întregii activități economice. Un plus de efort se cere a- cum in întreprinderile care au încheiat anul trecut cu restanțe la o serie dintre indicatorii de plan. In aceste unități, lupta pentru atingerea cotelor de producție stabilite la nivelul anului 1971 nu poate și nu trebuie să fie despărțită de cea pentru lichidarea neîntîrzidtă a tuturor tarelor activității din perioada precedentă, pentru realizarea în fapt a unui reviriment așteptat încă de anul trecut.Cum este apreciat demarajul producției în primele 20 de zile din acest an ,7 Ce probleme, ce dificultăți au de înfruntat acum colectivele din întreprinderi 7 Acesta este perimetrul investigațiilor noastre la Uzina de vagoane și la Uzina de strunguri ” ...unități au încheiat a- nul 1970 cu un minus de 370 de vagoane de marfă și 'de circa 400 de strunguri. Cum se vede, nu este vorba de produse oarecare, ci de unele de maximă importanță pentru economia națională, de mărfuri așteptate atit de beneficiarii interni, cît și de . cei externi. Prevenirea unor asemenea efecte păgubitoare se anunță ca o sarcină de maximă însemnătate pentru acest an. Și, intr-adevăr, acolo unde s-a acționat cu maximă operativitate și inițiativă, unde ordinea și disciplina au fost întronate la flecare loc de muncă, rezultatele nu au întîrziat să apară. La uzina de strunguri, după 20 de zile din acest an, constatăm că planul este Îndeplinit în mod ritmic, in anumite zile programul de producție fiind chiar devansat.Iată ce ne spune tovarășul Ion Blăgăilă, inginerul șef al uzinei : „Debutul a fost de bun augur. Asta nu înseamnă însă că neajunsurile organizatorice: de anul trecut au fost lichidate în întregime. Iată un motiv serios care ne obligă să ne concentrăm atenția asupra lipsurilor care mai persistă. De pildă, deși decalajul între uzinaj și montaj este de aproximativ 130 000—140 000 ore, nu-1 consider optim. El va trebui simțitor îmbunătățit , î.ncă din: aceste săptămîni, întrucît sarcinile ii.sînt,în, continuă creștere"... ....... , s jChiar .și cu această observație, Uzina de ’strunguri' din Arad a demarat bine în" 1971. Producția și-a regăsit pulsul normal. Intervențiile energice de natură tehnică nizatorică au început să dea roadele Am văzut in această uzină un bogat de măsuri, cu termene de aplicare mele luni diii acest an. Ele vizează rea cauzelor care mai provoacă încetiniri de ritm, ridicarea calificării tuturor categoriilor de salari'ați, îmbunătățirea aprovizionării teh- nico-materiale, asimilarea în fabricație a unor noi familii de strunguri. Sînt doar cîteva dintre dovezile vii ale hotărîrii colectivului de la uzina de strunguri de a se alinia unor eforturi susținute pentru realizarea cu succes a tuturor sarcinilor de plan din acest an.Lista neajunsurilor care au apărut și s-au aglomerat in ultima vreme la- Uzina de vagoane din Arad este bine cunoscută la ora actuală, atit de către specialiștii din unitate, cit și de cei din cadrul. Grupului de uzine pentru construcția de vagoane. Nu puține au fcșf cazurile cind s-au luat angajamente, s-au întocmit planuri de măsuri chibzuite, s-au făcut analize, s-au tras concluzii, în speranța unei redresări a producției. Dar anul trecut s-a Încheiat eu o nerealizare de plan reprezentînd sute de vagoane, iar în acest an restantele au reapărut — și ele se accentuează cu fiecare zi. Un minus de 16 vagoane marfă in ziua de 8 ianuarie, de 46 în 11 ianuarie, 50 în 15 la- 19 ianuarie. Am dis-

din Arad. Cele două
Ancheta economică a „Scînteii"

în două uzine din Arad

și orga- scontate. program în pri- înlătura-

(

ciitat In legătură cu existentă ... '_____ „... ........  ,directorul tehnic al grupului, Ion Mîțoc, șeful serviciului de aprovizionare, și cu Mircea Groza, secretarul comitetului de partid. Ei a- firmau că, indiscutabil, producția acestui an este mai bine pregătită decît • cea a anului precedent. Au fost încheiate contracte de desfacere pentru întreaga producție destinată atît beneficiarilor interni, cît și la export. Totuși, mai sînt încă probleme de rezolvat în legătură cu calificarea muncitorilor, cu asigurarea unui decalaj între secțiile primare și de montaj, cu aprovizionarea unor materiale de strictă necesitate.— Au fost luate măsuri ca pînă la sfîrșltul lunii restanțele să fie lichidate — susține directorul tehnic al grupului.■ Mai puțin optimist se arată șeful serviciului aprovizionare. „Chiar dacă la ora actuală producția uzinei este acoperită cu contracte — ne-a spus tov. Ion Mîțoc — nu trebuie să uităm că această bază s-a asigurat cu mare întîrziere. Beneficiarii externi au solicitat unele modificări constructive, ceea ce a impietat asupra stabilirii structurii necesarului de materiale și a a- provizionării. Totodată, unii din vechii colaboratori au renunțat la fabricarea unor piese și subansamble pentru vagoane. Există încă probleme nerezolvate și pentru lunile următoare. La nivelul semestrului II nu avem încheiate încă contracte de a- provizionare. Nu am reușit măcar să depunem necesarul de aprovizionat, iar asigurarea unor piese din import a rămas în suspensie".Cit. privește relatarea secretarului comitetului de partid din uzină, aceasta ni s-a părut a fi contradictorie și confuză : „In acest an nu avem o creștere prea mare a producției față de 1970, tocmai pentru a avea posibilitatea redresării tuturor sectoarelor de activitate. Numai că acest lucru nu se prea observă".Ce-i drept, la Uzina de vagoane din Arad creșterile de producție planificate pe 1971 sînt mai puțin spectaculoase ca în alți ani după cum mai puțin evidente sînt și măsu- ' rile întreprinse pentru lichidarea neajunsurilor existente. Aici, în locul unor intervenții energice, organizate, bine gîndlte pentru asigurarea din timp 'a 'documentați ei •■de execu- ' ție, a aprovizionării tuturor materialelor,. a . unui •decalaj optim între' secțiile de fabricație și îmbunătățirea programării interne a producției, se fac simțite din nou (pentru a cita oară ?) măsurile pompieristice, ineficace. Este adevărat că în prima parte a lunii ianuarie din acest an s-a produs mai mult decît în a- ceeași perioadă a anului trecut, dar departe ca lucrurile să poată fi considerate ■ că merg mai bine. Lipsește în această uzină un minimum de perspectivă în organizarea muncii și calificarea forței de muncă, o concepție clară în programarea și urmărirea producției, o conlucrare strînsă între secțiile de fabricație. Se aduc în continuare justificări în legătură' cu situația critică creată, se lucrează cu jumătăți de măsură. De asemenea, este total inexplicabilă atitudinea 'de expectativă a Grupului de uzine pentru construcția de vagoane care, după aproape doi ani de activitate. ar trebui să rezolve cu mai multă competență problemele organizării și conducerii producției în unitățile suborddnate.Așteptînd părerea consiliului de administrație al grupului în legătură cu aceste probleme, ne propunem să revenim fn lunile viitoare la uzina de yagoane arădeană. Va fi oare înțeles aici imperativul lichidării operative a restanțelor, înviorării activității economice generale a uzinei, spre a se preveni repetarea situației critice de anul trecut 79 ianuarie, nuarie și 37 în
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crumontajganizațiilor de construcții și montaj în perioada 1971—1975. In raport cu parcul de mașini și utilaje din anul 1970, numărul de excavatoare va crește pină în 1975 — de 1,8 ori, cel de buldozere, screpere și autoscre- pere — de 1,9 ori iar cel de macarale grele pe pneuri și încărcătoare — de 6,5 ori.în cincinalul care a început vom acorda o deosebită atenție și organizării unor unități specializate, înzestrate cu utilaje adecvate, de mare randament, pentru execuția anumitor categorii de lucrări. Incepînd chiar din acest an am trecut la o astfel de organizare în cadrul Trustului ds mecanizare din București pentru realizarea lucrărilor de pămînt și a fundațiilor pe piloți. S-a trecut de

și retribuție. Se vor lua măsuri ca salariații ce lucrează in acord global în anul 1971 să reprezinte cel puțin jumătate din numărul muncitorilor de pe șantierele de construcții.Pe bună dreptate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie anul trecut s-a afirmat că la noi se construiește scump, că pe o serie de șantiere se face risipă de materiale. Pornind de Ia această realitate, vrem ca anul 1971 să însemne pentru trusturile și șantierele noastre anul înlăturării, pe cit posibil, a pierderilor planificate. De altfel, trebuie menționat că în ramura noastră acțiunea de rentabilizare a producției va fi coordonată de un colectiv con-

CONSTRUCȚIILE INDUSTRIALE
de industrializare a lucrărilor, o a- tenție deosebită va trebui acordată reducerii greutății proprii a strucțiilor. micșorarea principale, sporturi și tarea producției de materiale noi, e- ficiente, în industria materialelor de construcții, ca și in industria chimică. și industria construcțiilor de mașini, vom ajunge la o reducere importantă a greutății elementelor de construcții, atit la elementele de închidere și de compartimentare, cît și la cele de acoperiș.în ansamblul măsurilor de industrializare a construcțiilor. mecanizarea lucrărilor va căpăta o importanță din ce în ce mai mare. încă din faza elaborării documentațiilor, in fiecare organizație de construcții va fi urmărită creșterea posibilităților de mecanizare a lucrărilor — posibilități pe care le oferă atit numărul și performanțele utilajelor e- xistente în parc, cit și introducerea treptată de noi tipuri de utilaje și mecanisme cu caracteristici superioare, corespunzător prevederilor din programul de dotare cu utilaje a or-

con- eiement important în Consumului de materiale a volumului de tran- manipulări. Prin dezvol-
acum Ia contractarea unor atari lucrări pe bază de deviz. Prin utilizarea unor asemenea modalități de lucru se obțin o serie de avantaje, dintre care menționăm folosirea completă a capacității utilajelor și scurtarea duratei de execuție a lucrărilor.Paralel cu industrializarea tot mai accentuată a lucrărilor, o atenție deosebită se va acorda extinderii sistemului de lucru in acord global, pe bază de contract-angajament, pentru executarea unor obiecte, părți de obiect sau lucrări de specialitate, care va contribui la reducerea sistemati-' că și. substanțială a duratei de execuție a lucrărilor, cît și la creșterea productivității muncii și economisirea forței de muncă. Rezultatele obținute pină în prezent atestă că pe această cale se satisfac atit interesele economice generale, adică ale întreprinderii executante, cît și cele ale muncitorilor, care sînt puternic stimulați in realizarea rapidă a unor lucrări de bună calitate. De a- ccea. vom acționa energic pentru crearea condițiilor corespunzătoare de organizare și de asigurare tehni- co-materială, stimulînd astfel aplicarea acestei metode moderne de lu-

I

CONTRASTE

O cizmuliță care sa poartă, înseamnă că a fost bine făcută. Una care nu se poartă, înseamnă că, după multe probabilități, a fost confecționată la fabrica ..Progresul" din Capitală sau la fabrica „Modern" din Timișoara. Evident, afirmația nu este valabilă pentru toate cizmuli- țele fabricate în a- ceste două întreprinderi, ci numai pentru 100 000 de perechi cu fetele din p.v.c., valo- rînd vreo 15 milioane lei. în urma controlului efectuat de specialiștii Inspectoratului general de stat pentru

controlul calității produselor, cizmulitele a- mintite au luat calea fără întoarcere a magaziei de. vechituri. Persoanele răspunzătoare de această pagubă au fost sancționate. ceea ce. desigur, nu este un lucru plăcut. Pentru persoanele respective, bineînțeles.„Progres" și „Modern" sînt două firme frumoase, care obligă la grijă și atenție pentru „marca fabricii". Căci nu credem că cine le-a stabilit denumirea a călcat greșit. Doar dacă nu era încălțat cu niște cizmu- Uțe confecționate la...
• Epilog- la „țăndărite

de Țăndărei"► Unii beneficiari ai> producției Fabricii de
1 cărămizi din Țăndărei) au propus ca titula-) tură — pentru măr-. furile livrate de a-ceastă unitate — țăn- ' dări de Țăndărei. Pro-* punerea, formulată și* într-o notă publicatăl la rubrica noastrăI („Scînteia" nr. 8 627),( se fundamenta pe fap-. tul că după un an-doide la livrare, țigla de la Țăndărei se trans-* formă în țăndări și1 pulbere.I criticiii superior al fabricii îni culpă — Centrala in-i dustrială a ceramicii. de construcții și marmurei, sub semnătura ' directorului general,1 ing. Șt. Alexandru —1 a precizat următoare-i le : „Spargerile la ți-i glele. de. . Țăndărei ,șe.i ’ datoresc " fenomenului , gelivitățil.’adică slabeirezistente la îngheț-1 dezgheț, acesta fiind1 un viciu ascuns ce sei manifestă cu timpul,i provocat de Utilizareai , unei argile cu caracte-

Răspunzînd făcute, forul

,ii

rlstici chimice șl mineralogice reduse".Directorul general ne asigură apoi că au fost luate măsuri pentru înlăturarea acestui fenomen : deschiderea în cursul trimestrului IV anul trecut a unui nou front de exploatare a materiei prime, unde există o argilă mai bună, experimentarea unui nou proces tehnologic prin folosirea în amestec cu argilă a sterilului din mine, prin care se elimină fenomenul de gelivitate ; în prezent se fac determinări și cercetări privitoare la eficacitatea acestui procedeu, pentru introducerea lui în practică.Sperăm că măsurile pe care ni le-a comunicat, centrala de re-;;'. sort se vor concretiza în rezultate solide, rezistente la intemperii, incit vechea propunere a beneficiarilor să se facă cioburi și pulbere.
• Legenda cimitirului

O legendă spune că turmele de elefanți au cimitire misterioase, imposibil de găsit. Cu alte animale, povestea cimitirelor e mai plă. De pildă, la perativa agricolă Maxenu. județul zău, unde sectorul tehnic este privit ____I ca a clncea roată la păși de că pe

sim- coo- din Bu- zoo- cam

se de

dus de un adjunct a! ministrului. Se va continua analiza pentru evidențierea cauzelor care, anul trecut, au generat, în unele unități — printre care întreprinderile de construcții- montaj din Timișoara, Craiova, Pitești, Constanța și București — o activitate economică necorespunzătoare, căutindu-se cele mai bune soluții de Înlăturare a pierderilor financiare. ■ La toate treptele organizatorice va urmări îndeaproape modulfuncționare a controlului preventiv și se vor lua măsuri pentru întărirea iui. Se va acționa, de asemenea, prin toate mijloacele în vederea lichidării Imobilizărilor — in special în stocuri supranormative de materiale și producție executată și neîncasată.Pentru sporirea rentabilității activității întreprinderilor ne vom preocupa mai mult decît pină acum de reducerea consumurilor specifice, de gospodărirea mai bună a materialelor. Vom duce mai departe acțiunile pentru o recepționare riguroasă — calitativă și cantitativă — a materialelor intrate în șantiere, pentru îmbunătățirea sistemului de evidență și control privind modul de folosire a materialelor, pentru buna gospodă-

rire a tuturor mijloacelor puse la dis- 1 poziția unităților pentru realizarea 1lucrărilor. iBineînțeles, cea mai bună apărare 1împotriva risipei o constituie crearea iunui cadru tehnico-organizatoric în icare asemenea neajunsuri să nu poa- (tă apare. Industrializarea producției în ramura construcțiilor va avea e- fecte pozitive și din acest punct de 1 vedere. în această ordine de idei ne 1 vom preocupa mai intens de meca- 1nizarea manipulării și transportului imaterialelor, pentru a obține atit spo- i ruri de productivitate, cît și elimina- ( rea pierderilor. în linii mari, pro- ( blema e rezolvată în ce privește cimentul ; va trebui să perseverăm pentru a introduce și. generaliza în termen cît mai scurt paletizarea și pachetizarea manipulării și transportului de la producător Ia locul de punere în operă și al altor materiale ' — cărămida, betonul celular autocla- 1 vizat, produsele din azbociment, vata 1 minerală, elementele din mase plas- 7, tice, sticla de construcții etc. Evident, i pe această cale, pe lingă obținerea unei economii substanțiale de manoperă, se va evita și degradarea lor, 1 deci vor putea fi eliminate pierderile 1 financiare. iIn cele de mai sus am adus în 1discuție unele din aspectele ce ne 1preocupă intens, de rezolvarea cărora <depinde bunul mers al activității ( noastre in 1971, in noul cincinal. Fără (îndoială, avem in vedere soluționarea ,și a altor probleme, între care cele privitoare la îmbunătățirea calității lucrărilor, la extinderea activității de țcercetare în unitățile de construcții <și montaj, la dezvoltarea în cadrul <întreprinderilor a unor sectoare de <proiectare capabile să preia execuția țproiectelor pentru obiectele nelegate xde tehnologie nu reprezintă decit ci- ,teva exemple. Cert este că mobili- ’zînd întreaga energie, întreaga capa- ’citate tehnică și organizatorică a tu- <turor unităților de construcții indus- <triale, folosind experiența ciștigată, <care dispunem, noi, <de obiective indus- <dotarea de constructorii ________triale, sîntem hotărîți să muncim fără preget pentru realizarea exemplară n sarcinilor ce ne revin din planul de stat, in Întreaga perioadă 1971—1975. Vom contribui astfel la îmbogățirea dotării tuturor ramurilor economice, la îndeplinirea programului de dezvoltare armonioasă a întregii țări.

rută. Specialiștii membrii consiliului conducere se pare nici nu mai știu unde este sectorul zootehnic. Așa că îngrijitorii vin și pleacă . de ta lucru după bunul plac, lăsind animalele nefurajate, neadăpate, fără a mai vorbi că grajdurile nu sînt curățate mai niciodată. Amenajarea adăposturilor de iarnă a început in luna decembrie, dar ele nu sint terminate nici acum, iar în ritmul în care se lucrează vor fi gata către vară. Din această cauză, vițeii sînt cazați în condiții impro-
• De cind

lungă e

prii, Intr-o amenajare cu pereții din rogojini rupte și geamurile înfundate cu paie. Nici vacile nu se bucură de un tratament mai bun. In a- semenea condiții este explicabilă producția anuală de numai 850 litri lapte pe cap de vacă furajată, precum și numărul mare de animale moarte înregistrat anul trecut ; 38 de bovine, 3 400 păsări — un adevărat cimitir zootehnic. Acum, cînd a venit ora bilanțului, ' cooperatorii reproșează pe drept consiliului de cere aceste atit de mari....Legenda de care aminteam la început, spunea că cine ar descoperi cimitirele elefanților s-ar îmbogăți. Oare așa vor sta lucrurile și pentru „organizatorii" cimitirului zootehnic din Maxenu 7

cuvînt condu- nierderl

bogăția
omului" ?în numeroase județe, printre care Tul- cca, Satu-Mare, Dîmbovița și altele, urmează ca. în acest an, să înceapă construcția complexelor zootehnice intercooperatiste pentru creșterea vacilor. Este vorba de realizarea unor unități de înaltă tehnicitate, bazate pe tehnologii moderne care permit să se realizeze producții mari de lapte, la un preț de cost scăzut. Forurile de resort din Ministerul A- griculturii și Silviculturii s-au ocupat din timp de întocmirea documentațiilor. Și totuși lucrările nu pot începe, deoarece indicatorii tehnico-econo- mici cuprinși în S.T.E. directiv întîrzie să fie aprobați de către Banca agricolă. între reprezentanții celor două

foruri centrale M.A.S. șl Banca colă — dialogul pra respectivilor catori durează de 3 luni. Avizele I
agri-I asu- indi- ! peste băncii au fost pînă acum negative. Este desigur bine că se manifestă exigență în avizare. Dar de aici și pînă la a purta dialoguri interminabile este o mare distanță. Oare de la mijlocul toamnei, deci de pe vremea cind se culegea porumbul șl pînă acum, nu se putea ajunge la o concluzie unitară 7 Este timpul ca factorii de decizie să și- hotărască. Constructorii și cooperatorii așteaptă. Și, în legătură cu dialogul, își pun întrebarea : de cînd vorba lungă e bogăția omului 7 Căci el știau invers...
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Ambasadorul Japonieiîn cuvîntul rostit cu prilejul prezentării scrisorilor, ambasadorul Yoshito Shimoda, după ce a transmis președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, urări de sănătate din partea împăratului Japoniei, Hirohito, a spus :„De la reluarea legăturilor diplomatice dintre Japonia și Republica Socialistă România,, în septembrie 1959, relațiile prietenești dintre țările noastre s-au dezvoltat în mod favorabil. Sînt extrem de fericit să pot constata că, în ultimul timp, ele s-au intensificat și mai mult, în special în domeniile cultural și economic. De asemenea, este o mare onoare pentru mine de a fi fost numit ambasador al Japoniei în România în momentul in care legăturile de prietenie dintre țările noastre se află pe această cale de dezvoltare".în continuare, ambasadorul japonez a spus :„Sînt impresionat de faptul că românii, uniți cu toții sub autoritatea supremă a domnului președinte, muncesc cu energie pe plan intern pentru dezvoltarea e- conomică și socială a țării, iar pe plan extern pentru întărirea înțelegerii prietenești cu toate națiunile din lume'Ca și țara dumneavoastră, Japonia se străduiește să dezvolte relații prietenești cu toate națiunile și, prin aceasta, să contribuie la pacea și prosperitatea lumii întregi. De aceea, sînt ferm convins că întărirea legăturilor prietenești existente între Japonia și România va ajuta mult la realizarea acestor aspirații comune ale țărilor noastre".în încheiere, ambasadorul Yos- hito Shimoda a spus :„Este o mare cinste pentru mine ca, în exercițiul funcției mele de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Socialistă România, să pot • aduce o contribuție, oricît de modestă ar fi ea, la întărirea în continuare a legăturilor dintre popoarele noastre. Sînt hotărît să depun toate eforturile pentru a duce la bun sfîrșit o misiune atît de impor-, ' ,.' . , , Consiliului c_ , .Luînd. cuvîntul, • președintele Ceaușescu, a avut .o convorbire Consiliului ȘfaW, Șieolaiaj—:.,
Ceaușescu, a exprimat mulțumiri pentru urările ce i-au fost adresate de împăratul Japoniei, căruia i-a transmis un mesaj de sănătate personală, precum și calde urări de prosperitate pentru poporul japonez. Mulțumind pentru aprecierile pe care ambasadorul japonez le-a făcut la adresa poporului ro-

Ambasadorul Republicii
Orientale a UruguayuluiSubliniind că este primul ambasador al Uruguayului în România, că acreditarea sa în țara noastră constituie o expresie a legăturilor de prietenie care se dezvoltă între cele două popoare, ambasadorul Victor Mario Pomes a spus :„Este pentru mine o mare satisfacție de a putea exprima, cu a- ceastă ocazie solemnă, urările cordiale și sincere pe care președintele Republicii Orientale a Uruguayului, Jorge Pacheco Areco, le formulează pentru prosperitatea și măreția poporului României, precum și pentru fericirea personală a Excelenței Sale președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, urări la care le alătur pe ale mele, precum și dorința mea deosebită de a depune toate eforturile pentru a menține și dezvolta și mai mult legăturile de prietenie, strânse, de nezdruncinat, care există între Republica Socialistă România și Republica Orientală a Uruguayului".Arătînd că mai buna cunoaștere reciprocă contribuie la dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre țări și popoare, ambasadorul Uruguayan a spus în încheiere: „Cu sprijinul binevoitor al Excelenței Voastre, domnule președinte al Consiliului de Stat, și cu ajutorul guvernului dumneavoastră, voi face tot ce îmi este posibil pentru îndeplinirea misiunii mele, pentru intensificarea legăturilor culturale, intelectuale, artistice și economice, pentru a fi la înălțimea sentimentelor de prietenie dintre țările noastre".Luînd cuvîntul, președintele Consiliului de Stat, Nicolae 

Ceaușescu, a mulțumit pentru cuvintele de salut ce i-au fost adresate de președintele Republicii O- rientale a Uruguayului, căruia i-a transmis un cordial mesaj de sănătate și fericire personală, împreună cu calde urări de prosperitate și progres pentru poporul Uruguayan.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 22, 13 și 24 ianuarie. în țară : Vremea va continua să se încălzească ușor in prima parte a intervalului și se va menține în general închisă. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de burniță și ploaie, mai frecvente in 

mân și a activității sale, îndreptată spre dezvoltarea multilaterală a țării și întărirea păcii între popoare, președintele Consiliului de Stat al Ro-mâniei a spus :„Profund interesată în asigurarea unui climat de pace, România militează. neabătut pentru dxtiri- derea legăturilor cu toate statele, convinsă că în acest. mod își aduce contribuția la îmbunătățiră» atmosferei internaționale, la dezvoltarea încrederii și cooperării între popoare. Viața demonstrează că? o condiție esențială pentru asigurarea păcii în zilele noastre este respectarea strictă în relațiile dintre state a principiilor suveranității și independenței, naționale) neamestecului în treburile interne, e- galității în drepturi și avantajului reciproc.împărtășesc . întru totul aprecierea dumneavoastră că relațiile româno-japoneze — întemeiate trainic pe principiile stimei ,și- respectului mutual — s-au- intensificat în ultimul timp mai ales în domeniul economic și cultural. Există largi posibilități de a dezvolta în continuare legăturile de colaborare și cooperare roiriâno- japoneză și îmi exprim speranța că, prin eforturi comune, aceste legături vor cunoaște o evoluție și mai susținută, spre folosul celor două popoare, al cauzei păcii în lume11.în încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a spus :„Am reținut cu multă plăcere, domnule ambasador, dorința dumneavoastră de a vă aduce contribuția la dezvoltarea bunelor relații dintre Japonia și Republica Socialistă România, dintre poporul român și poporul japonez. Vă asigur că în timpul șederii dumneavoastră în România vă. veți ' bucura de tot sprijinul din. partea Consiliului de Stat, al guvernului român și al meu personal în. înde- • plinirea misiunii de înalță răspundere ce vi s-a încredințat. Vă urez succes deplin în activitatea dumneavoastră".După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele ’ de . Stat, ' Nicolae,.cordială cu ambasadorul Yoshito Shimoda.La solemnitatea prezehtării scrisorilor și la convorbire, au participat ConstantiniStătescu, secretatul Consiliului de Stat, și Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe. Au participat, de asemenea, membri ai ambasadei Japoniei la București.

„Poporul nostru — a spus tovarășul- Nicolae Ceaușescu — angajat plenar într-o vastă operă constructivă, de făurire a unei orânduiri noi, este profund interesat-în consolidarea păcii și securității în lume, în crearea unui climat de încredere și apropiere între popoare, de largă și fructuoasă cooperare. Pornind-de la aceste deziderate, România dezvoltă colaborarea multilaterală cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduirea lor social-politică, contribuie activ la promovarea în viața internațională a unor raporturi întemeiate pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, pe consfințirea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele potrivit aspirațiilor și voinței proprii".In continuare, președintele Consiliului de Stat al-României a. spus:„îmi face plăcere să constat că relațiile dintre România și Uruguay cunosc o evoluție favorabilă, care corespunde atît intereselor celor două popoare ale noastre cît și cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Sînt încredințat că prezența dumneavoastră, ca prim ambasador al Republicii Orientale a Uruguayului în Republica Socialistă România, va contribui la dezvoltarea tot mai largă a acestor relații".Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ■urat noului ambasador Uruguayan mult succes în îndeplinirea înaltei sale misiuni și l-a asigurat de întregul sprijin a-1 Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După prezentarea scrisorilor de acreditare,, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Victor Mario Pomes.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.
jumătatea, de nord. In zona de deal și de munte, precipitațiile vor fi îndeosebi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit din vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între zero și 10 grade. Ceață frecventă în primele zile. în București : Vremea va continua să se încălzească ușor și se va 'menține in general închisă. Temporar va ploua. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

PLECAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE RĂDULESCU LA MOSCOVA

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele în funcțiune al Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, a plecat miercuri după-amiază la Moscova pentru a prezida lucrările Comisiei de redactare, constituită de Comitetul Executiv al C.A.E.R., pentru pregătirea materialelor recomandate de sesiunea a 23-a (specială) și de a 24-a sesiune a consiliului.La plecare, pe aeroportul Otopeni,
Lucrările unor comisii permanente 

ale Marii Adunări Naționale• Din. însărcinarea Consiliului de Stat, Comisiile pentru politică externă, pentru. problemele de apărare și juridică ale Marii Adunări Naționale, întrunite în'ziua de 20 ianuarie 1971, sub președinția tovarășului Mihail Dalea, președintele Comisiei pentru politică externă, au examinat și avizat proiectele de decrete prezentate de guvernul romăn privind ratificarea Tratatului de prietenie, colabo
Reducerea prețurilor de livrare 

la unele furaje pentru 
cooperativele agricole 

de producție
Pentru a se da posibilitate cooperativelor agricole de producție să-și asigure unele furaje la prețuri eît mai avantajoase, au fost reduse prețurile de livrare, către cooperativele agricole de producție, a borhoturilor rezultate de pe urma fabricării spirtului din porumb și cartofi, la nivelul

Decernarea premiilor 
de orașe fruntașe 

în întrecerea patriotică

Telegrame adreșăte C. C. al P. C. R.t 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

La Tulcea a avut loc miercuri o a- dunare prilejuită de înminarea premiului II pe țară obținut de acest municipiu in întrecerea patriotică, desfășurată în anul 1970, pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a municipiilor cu o populație sub 50 000 locuitori. în cuvîntul său. Ion Andro- nache, prim-șecretar al comitetului municipal de partid, primarul orașului, a subliniat realizările obținute de locuitorii acestuia în cursul anului trecut, arătînd că în această perioadă âu! fost modernizate numeroase străzi, s-au plantat circa 30 000 de arbori, zonele verzi au fost extinse cu 6,2 ha, s-a construit un dig de' peste 3 km pentru apărarea orașului împotriva, apelor Dunării etc., valoarea lucrărilor efectuate depășind suma de 22 milioane lei.Psrticipanții la adunare au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se angajează să urmeze cu. încredere politica partidului. .să < muncească cu abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor de producție din acest an, pentru modernizarea continuă a orașului.

ACADEMICIANUL 
MARTIN BERCOVICI

La 19 ianuarie 1971 a Încetat din viață academicianul Martin Berco- vici, personalitate științifică de reputație internațională.Născut la 24 august 1902 in orașul Bîrlad, Martin Bercovici a urmat cursurile Școlii Politehnice din București intre anii 1921 și 1926, devenind inginer electromecanic.In cursul întregii sale vieți a desfășurat o prodigioasă activitate științifică, tehnică și didactică, tapt pentru care a fost ales in anul 1952 membru corespondent, iar in anul 1963 membru titular al Academiei Republicii Socialiste România.A îndeplinit sarcini de răspundere ca director în Ministerul Energiei E- lectrice și Industriei Electrotehnice, ca director al. Institutului de studii și pro ectări energetice, director și consilier in Comitetul de Stat al Planificării, șef de secție in Institutul de energetică al Academiei, profesor, șef de catedră la Institutul Politehnic București,A desfășurat o bogată activitate științifică prin lucrările sale privind rețelele și sistemele electrice, bilanțul energetic general national anual și de perspectivă, precum și consumurile specifice de energie in industrie, aducind . astfel contribuții însemnate in fundamentarea liniilor principale ale politicii energetice a țării noastre, A promovat introducerea celor mai noi soluții tehnice in problemele de producere, transport și distribuție a energiei electrice.A organizat și condus Institutul de studii și proiectări energetice și a luat parte activă la elaborarea primului nostru plan de electrificare și folosire integrală a apelor.Că membru al Comisiei mixte ro- mâno-iugoslave pentru Porțile de Fier și ca președinte al părții ro

erau prezențl tovarășii Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Petre Lupu și Florea Dumitrescu, miniștri, Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

rare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, semnat la București, la 12 noiembrie 1970, și a Tratatului de prietenie, colaborare, și asistență mutuală Intre Republica Socialistă România șl Republica Populară Bulgaria, semnat la Sofia, la 19 noiembrie 1970, în vederea ratificării acestora de către Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România.

eclor practicate pentru unitățile a- gricole dc stat.Această hotărire a Consiliului de Miniștri creează cooperativelor agricole de producție posibilitatea de a realiza o economie anuală de peste 2 milioane lei la cantitățile de furaje care sînt prevăzute a fi livrate în 1971.

Cu prilejul decernării diplomei de oraș fruntaș pe țară in acțiunea de gospodărire și înfrumusețare, Consiliul popular al orașului Bereșți, județul Galați, a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune, printre altele : Analizind rezultatele obținute în îndeplinirea planului și angajamentelor pe anul .1970, precum și posibilitățile de care dispunem, ne angajăm în fața conducerii de partid și' de stat ca în anul 1971 să intensificăm munca . edilitar-gospodă- rească, să obținem noi succese în acțiunea de înfrumusețare. Mobili- zind masele la acțiunile de muncă patriotică vom executa in acest an lucrări in valoare de peste 1 700 000 lei.Vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune in telegramă, că urmind hotăririle celui de-al X-lea Congres al P.C.R. vom depune toate străduințele pentru a înfăptui în mod exemplar, în cinstea celei de-a 50-a aniversări a partidului, angajamentul luat In 1971.

mâne â Comisiei de avizare a proiectelor pentru lucrările de amenajare a Dunării în sectorul Porților de Fier a adus contribuții rodnice la realizarea acestor lucrări.A desfășurat o activitate didactică amplă in institutul Politehnic București, unde a contribuit la formarea a numeroase generații de ingineri și cercetători și la crearea unei școli românești in domeniul rețelelor și sistemelor electrice.A fost membru al Partidului Comunist Român și a desfășurat o largă activitate obștească.Pentru meritele sale deosebite a fost distins cu Premiul de Stat clasa I, precum, și cu numeroase ordine șl medalii române și ștrăine.Prin dispariția academicianului Martin Bercovici. știința, tehnica și învățămintul din tara noastră suferă o grea pierdere.ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIAMINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI MINISTERULENERGIEI ELECTRICE COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII
Corpul defunctului este depus la Institutul Politehnic > din București, str. Polizu nr. 1. Accesul publicului este permis joi 21 ianuarie 1971. intre orele 10 și 13 și 16—20, precum și vineri 22 ianuarie, intre orele 9—12. Adunarea de doliu va avea loc vineri 22 ianuarie la ora 12. iar incinerarea în aceeași zl, la Crematoriul Cenușa la ora 13,30.

Primire la Consiliul de MiniștriVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit, miercuri dimineața, pe ministrul comerțului exterior al R. P. Polone, Janusz Bu- rakiewicz, prezent în țara noastră pentru semnarea Acordului comercial pe termen lung, 1971—1975, dintre România și Polonia.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, a participat Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior,A fost prezent'.Jaromir Ocheduszko,
Semnarea acordului româno-polonez 

privind livrările reciproce 
de mărfuri pe anii 1971-1975

In urma tratativelor desfășurate într-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă, la 20 ianuarie a fost semnat la București a- cordul între guvernele Republicii Socialiste România' și . Republicii Populare Polone privind livrările reciproce de mărfuri pe anii 1971—1975.în baza acestui acord, care prevede o creștere cu 00 la, sută a schimburilor reciproce, față de perioada similară precedentă, România va livra Poloniei, printre altele : mașini- uhelte, diverse utilaje de foraj, locomotive Diesel-electrice șl hidraulice, macarale-turn, instalații, pentru producerea de plăcuțe ceramice, mașini și utilaje pentru . industria chimică, electromotoare, elemente, de automatizare, autoturisme de teren, autocamioane „Carpați", nave maritime, produse petroliere, fructe și legume proaspete și conservate și alte bunuri de larg consum.La rîndul său, Polonia va exporta in România : mașini-unelte, motoare și agregate Wola, traulere, motoare și echipament naval, mașini electrice rotative, utilaj minier, textil și chi
Plecarea ministrului 

comerțului exterior al R. P. Polone
După o scurtă vizită în țara noastră, in cursul căreia a semnat, din partea poloneză, Acordul comercial pe termen lung, 1971—1975, dintre România, și . Polopia, miercuri se.ara a părăsit Capitala Janușz Burakie- wiez, ministrul comerțului exterior al R.P. Polone.La plecare, pe aeroportul Bucu- rești-Otopeni, oaspetele a fost salutat de Cornel Burtică, ministrul, comerțului exterior, de alți membri ai conducerii Ministerului. Comerțului Exterior, precum și de Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Poloniei la București.

- *S6Îâcita'i’'âă'"fată o succintă*'aprb-' cier» asupra importanței dodumeiitu-1 lui ‘semnat. - în contextul dezvoltării' viitoare a colaborării economice româno-polone, ministrul Janusz Bu- rakiewicz . a declarat redactorului Agenției române de presă „Agerpres", Tudose Nițescu : „Acordul comercial pe termen lung 1971—1975, dintre Polonia-România, pe care l-am semnat la București, reprezintă a etapă, nouă în .relațiile economice bilaterale dintre țările noastre. Stabi
Cronica zilei

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a adresat o telegramă de felicitare lui John Selwyn Lloyd cu ocazia alegerii acestuia în funcția de președinte.al Camerei Comunelor a Parlamentului Marii Britanii.
■frMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a primit o telegramă din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Albania,' Nesti Nașe, prin care mulțumește pentru felicitările transmise cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a proclamării Republicii Populare Albania.
★Ministrul învățămîntului public din R. P. Bulgaria, Stefan Vasiliev, care întreprinde o vizită in țara noastră, a sosit miercuri la Brașov. In cursul zilei au' fost vizitate liceul „Unirea" și Institutul politehnic din localitate, stațiunea turistică ințerriațională Poiana Brașov, monumente istorice și

Știri sportiveÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI PE GHEAȚA (turul trei) cafe are loc în Capitală pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August",, aseară Dinamo București a învins cu 4—2 (1—0, 2—1, 1—1) pe I.P.G.G. Steaua a surclasat cu 19—0 (4—0, 7—0. 8—0) pe Avîntul Gheorghieni. Astăzi au loc meciurile : Dinamo—Avintul Gheorghieni (ora 16) și Steaua—Avîntul Miercurea Ciuc (ora 18,30). Vineri este zi de odihnă.LONDRA 20 (Agerpres). — Din cauza unei transmisii greșite, rezultatul meciului de fotbal susținut de e- chipa Dinamo București la Lima cu formația locală Universitario a fost primit eronat : 1—1.Potrivit agenției „Reuter", scorul este de 4—1 în favoarea echipei Universitario. Golurile au fost înscrise de Rojaș (2), Chumpitaz. Jurado și respectiv Dinu.DUPĂ ȘAPTE RUNDE, in turneul maeștrilor din cadrul festivalului șa- h£st din Olanda, în fruntea clasamentului se află Adorjan (Ungaria) și Hecht (R.F. a Germaniei) cu cite 5 puncte fiecare, urmați de Claussen (Danemarca); Hartoch (Olanda), Fo- rintos (Ungaria) — 4,5 puncte. Șa- histul român Victor Ciociltea ocupă locul 10 cu 3,5 puncteIn grupa marilor maeștri, in clasament conduc Andersson (Suedia) și Hort (Cehoslovacia) cu cite 5 puncte, urmaâi de Hiibner (R F. a Germaniei) și Olafsson (Islanda) — 4,5 puncte etc.MECIUL DE BOX prevăzut pentru data de 12 februarie la New York intre argentinianul OSCAR „RINCO" BONAVENA și fostul campion mon

ambasadorul R. P. Polone la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor economice dintre cele două țări.'■ *Tot In cursul dimineții, ministrul polonez a avut convorbiri, la Ministerul Comerțului Exterior, cu Cornel Burtică și cu alți membri ai conducerii acestui minister.' (Agerpres)

mic, mașini pentru construcții și drumuri, instalații -pentru industria de hîrtie și cartoane, pentru fabrici de zahăr, utilaje pentru baterii de cocsare, laminate de oțel, cocs metalurgic, produse chimice, țesături, pește congelat și conserve de pește și alte bunuri de consum. ,Documentul a fost semnat, din partea română, de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, iar din pârtea polonă de Janusz Bur,a- kiewicz, ministrul comerțului exterior.La semnare au participat Petru Burlacu,- adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stoian, adjunct ăl (ministrului comerțului exterior, Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Poloniei la. București, precum și membrii celor două delegații care au purtat tratative ‘ în vederea semnării acestui acord.
★Cu prilejul semnării acordului comercial româno-polonez, ministrul Cornel Burtică a oferit un dejun.(Agerpres)

lind cadrul schimburilor comerciala pe o nouă perioadă de cinci, ani, precum și domeniile în care este previzibilă o colaborare și cooperare fructuoasă, reciproc avantajoasă, acordul, prin prevederile, lui, superioare celor incluse in documentul similar precedent, va contribui la dezvoltarea și adinclrea relațiilor economice polono- române. atît sub raport cantitativ, cit mai ales calițațiv".In acest sens, interlocutorul a relevat că posibilitățile sporite de care dispun economiile celor două țări, precum și dorința reciprocă de a adinei colaborarea pe acest tărîm sint premise nu numai pentru îndeplinirea prevederilor actualului acord, ci și pentru depășirea lor. Acest lucru a fost confirmat chiar de acordul precedent 1966—1970, cind s-au realizat schimburi reciproce peste nivelțll convenit.„Dorim ca între industriile celor două țări — a spus ministru! Janusz Burakiewicz în încheiere — să existe o și mai strinsă colaborare, să coopereze mai eficient, ceea ce, desigur, va fi în avantajul și folosul ambelor popoare", i(Agerpres)

cartiere de locuințe. în timpul vizitei, oaspetele bulgar a fost însoțit de Vasile Ale xandrescu, adjunct al ministrului 'învățămintului. ' ■ '
★Noul ambasador al Suediei în Republica Socialistă România, Per Otto Rathsman. a depus, miercuri dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★Miercuri după-amiază, la Ministerul Învățămîntului, prof. dr. docent Jean Livescu, rectorul Universității din București, și prof. dr. ing. Hans Rumph, președintele conferinței vest- germane a rectorilor, au semnat Un protocol privind colaborarea între instituțiile de îhvățămîrit superior din România și R.F. a Germanie!Protocolul prevede, printre altele, schimburi de studenți și cercetători, organizarea de conferințe, simpozioane Și colocvii, schimburi de publicații. ' . ,(Agerpres)

dial, negrul american FLOYD PATTERSON, nu va mai avea probabil loc întrucit pugilistul argentinian s-a accidentat la antrenament, luxîndu-și un, deget și; încheietura mîinil drepte. Bona'vena este suspectat și de. contuzii interne cauzate de loviturile pe care le-a primit în meciul cu Cassius Clay. Deocamdată medicii i-au recomandat lui Bona vena un repaus de 15 zile. .CONTINUÎNDU-ȘI TURNEUL ÎN COLUMBIA, echipa portugheză de fotbal BENFICA LISABONA a jucat la. Medellin cu formația locală ATLETICO NACIONAL. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 4—2 (1—1).ECHIPA VEST-GERMANA DE FOTBAL F.C. HANOVRA, care Șe află în turneu în Portugalia, a jucat la Faro cu formația locală FARENSE Fotbaliștii portughezi au terminat învingători cu scorul dc 2—0 (0—0) prin golurile înscrise de Nunes (min. 53 și 77).
De la NAVROMDirecția generală a navigației civile „Navrom" anunță că din cauza situației hidrometeorologice -nefavorabile și a apariției de sloiuri pe Dunăre, cu începere de la 20 ianuarie se suspendă trecerile cu bacul pentru autovehicule în zona Călărași (Clii- ciu — Regie). Traversarea Dunării se efectuează pe noul pod de la Giurgeni — Vadu Oii. (Agerpres)

; FAPTUL'
'DIVERȘI

O poveste... 
nevînă- 
toreascăIn împrejurimile satului Fiț- cău; (Mureș) — spun locuitorii săi — și-a stabilit reședința o adevărată colonie de urși, cărora li s-a urit să stea numai în pădure. Dovada ? Cu citva timp in urmă, o ursoaică a venit în sat și i-a făcut o „vizită" paznicului de noapte, care, în calitatea lui de gazdă, n-a scăpat cu fața curată decît printr-o fugă cît l-au ținut picioarele. A doua oară, dumneaei și-a luat și trei pui, pentru a le arăta și lor satul în plină zi. Eră" tocmai ora cind copiii se întorceau de la școală.. Intîlnirea cu ursuleții nu i-a speriat deloc pe copii, ba, dimpotrivă, le-a deschis pofta de joacă. Un băiețel mal curajos' s-a apropiat de ursuleți și... un urlet l-a adus la realitate. Dar' ursoaica nu s-a mulțumit numai cu, atît : l-a strîns în brațe, ca să-l „dojenească", apoi l-a lăsat pentru a-i mai „muștrului" și pe alți doi. In final, toți copiii au scăpat teferi. Ce se va întîmpla insă la a treia vizită ?
Unde se 
ascunde ?La cei 29 de ani ai săi (împli
niți la 5 decembrie 1970) Nicolai 
Pascariu, din comuna Dobreni— 
Neamț, stăpinește, se pare, la 
perfecție „arta" de a se ascun
de..., ascunzînd cine este ! Pre-.' 
zentabil la infățițare (înălțimii 
1,75 m, zvelt, brunet, cu fața prey 
lungă), căsătorit, mai întotdea
una vesel (cunoaște un reperto
riu bogat de cîntece populare 
moldovenești), el are o gamă lar
gă de mijloace pentru a face o 
bună impresie atita. timp cît îi 
trebuie să săvirșească o infrac
țiune șl apoi Să dispară ! Acum 
aproape un an de zile a lucrat 
la pădure, în sectoarele Corbu 
(Harghita) și Răstolița (Mureș), 
de unde — după o serie de is
prăvi soldate cu pagube pentru 
numeroși cetățeni — a plecat 
spre Brașov, Brăila, Constanța, 
Suceava, Biștrița-Năsăud —.pe 
un Itinerar reconstituit cu pre
cizie după un' palmares mal 
mult decît impresionant de fapte 
penale. De aceea, dacă vi se 
recomandă, nu uitați... să-l re
comandați și dv., în timp util, 
organelor de miliție.

„Secetă"... 
comercialăîn ultima săptămtnă, în numeroase magazine alimentare din Capitală s-a înregistrat o „secetă" bruscă de... apă minerală. Peste 70 de comenzi ale unităților de desfacere au rămas neonorate d6 către I.C.R.A. București. De ce ? Aceasta-i întrebarea, pentru că, în cursul unui control efectuat de organele Inspecției comerciale de stat a Capitalei, s-a constatat că, în același timp, în depozitele amintitei întreprinderi se găseau nu mai puțin de... 368 321 de sticle cu apă minerală de diferite sortimente ! Fusese pusă, pe semne, la... dospiți Pe cind antidotul cuvenit pentru curmarea unei asemenea practici anticomerciale ?
îi primiți 
„demisia" ?

Gheorghe Buturoagă din comu
na Plenița (Dolj) ne scrie că este 
pensionar de șase ani de zile. De 
tot atita timp este inapt de orice 
muncă, lată insă că, intr-o bună 
zi, se trezește... salariat al unei 
instituții craiovene prin care 
bănuiește că s-ar putea întîm- 
pla să nici nu fi trecut vreo
dată ! In ziua de 19 decembrie 
1970 . d primit un mandat poștal 
(nr. 1906, cont de virament la 
B.N. 30 30 060 cv) prin care o 
instituție (cu numele scris in
descifrabil) din Craiova ii ex
pedia o . sumă de. bani. Un cadou 
neașteptat ? Nu. „Salariu pe luna 
noiembrie 1970" ! Așa scria pe 
mandat. Destinatarul este curios 
să afle ce instituție ii face onoa
rea de a-l avea salariat. Pentru 
că ar dori ca, o dată cu retur- 
națea salariului căzut din cer. 
să-și înainteze și... „demisia" de 
pe statele ei de plată ! Cine-i in
dică adresa exactă 7

I

I Crima 
din strada 
Drubetaîn noaptea de 18 spre 19 ianuarie ă.c., în imobilul din strada Drubeta nr. 20 din București a izbucnit un incendiu. Sosiți la fața locului, pompierii militari au descoperit că în imobil se aflau două persoane decedate. După localizarea și stingerea focului s-a constatat, în urma cercetărilor efectuate de - către Inspectoratul de miliție și Procuratura municipiului București, că soții Alexandru și Eufrosina PetrescU, în virstă de 77 și respectiv 71 de ani, au fost asasinați. Pe baza probelor descoperite s-a stabilit că mobilul crimei a fost jaful. In urma investigațiilor întreprinse în continuare, ieri a fost identificat și autorul acestei fapte. Este vorba de un individ cu numeroase antecedente penale — Mihai Stroe, care locuia pe aceeași stradă, se află resort.

locuia peAcesta a fost arestat și sub ancheta organelor de
de :Rubricd redactata

Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scânteii"
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Un drum glorios 
de luptă revoluționarăComuniștii, clasa muncitoare, forțele progresiste și democratice din Italia sărbătoresc în aceste zile împlinirea unei jumătăți de veac de la întemeierea Partidului Comunist Italian — încercata avangardă de luptă a oamenilor muncii italieni, forță politică de bază a societății italiene, detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Din toată inima și cu cele mai profunde sentimente de simpatie și solidaritate, comuniștii români, poporul nostru iau parte la acest glorios jubileu, care oferă prilejul unei noi și puternice afirmări a legăturilor* principiale, de strinsă prietenie, stimă reciprocă și colaborare tovărășească ce unesc cele două partide ale noastre.Partidul Comunist Italian s-a constituit la 21 nrinterea, vorno, a frunte cu voluționari gliatti, de tristă a Partidului Socialist de atunci, întemeierea P.C.I. dădea expresie as- pirațiilor și voinței elementelor înaintate ale muncitorimii și forțelor progresiste, care — în . condițiile ascuțirii contradicțiilor în societatea italiană de după primul război mondial, ale valului revoluționar generat în intreaga lume de victoria Marii Re- voluții Socialiste din Octombrie — re- simțeau in mod acut necesitatea unui partid de’tip nou, în stare să conducă cu abnegație și fermitate lupta împotriva exploatării și dominației reacționare, pentru dezvoltarea societății italiene pe calea democrației și progresului. Asumindu-și acest rol de inaltă răspundere, devenind stegarul acestor aspirații, Partidul Comunist Italian și-a consacrat activitatea, de-a lungul celor 50 de ani de existență, promovării intereselor fundamentale ale clasei muncitoare și ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii din Italia, intereselor supreme de libertate și independență ale națiunii, cauzei generale a păcii și socialismului.Chiar din primele zile ale existenței sale, P.C.I. a fost nevoit să ducă o luptă necruțătoare împotriva forțelor ultrareacționare, care au generat și, în 1922, au adus la putere in Italia fascismul mussoliniăn — prima dictatură fascistă din Europa. Profund devotați poporului muncitor, comuniștii s-au ridicat cu curaj im- ; potriva politicii fasciste, care-și. gă- ; sea expresie în încălcarea .brutală a j drepturilor și libertăților cetățenești elementare, într-o teroare deșănțată împotriva forțelor democratice, în decapitarea organizațiilor muncitorești, în împingerea țării pe calea aventurilor agresive și a războiului, în 1926, P.C.I. a fost dizolvat de au- ! torități, dar, din adîncă ilegalitate, el a continuat să depună o intensă activitate antifascistă, să mențină legături strînse cu* oamenii muncii, să lupte neînfricat cu prețul unor grele sacrificii pentru interesele vitale ale maselor populare. Mii și mii de cadre de activiști, membri și. simpati- zanți ai partidului, au fost întemnițați, deportați sau nevoiți să trăiască în exil.După zece ani de temniță și chinuri a murit în închisoare Antonio Gramsci, unul din întemeietorii P.C.I. Sărbătorind semicentenarul partidului, comuniștii italieni marchează totodată comemorarea a 80 de ani de la nașterea, la 22 ianuarie 1891, a lui Gramsci — figură proeminentă, luminoasă, de gînditor marxist și militant comunist neînfricat. Lucrările lui Gramsci, îndeosebi cele scrise în anii de detențiune, au constituit un important abort marxist la elaborarea problemelor teoretice și practice ale tilișcării muncitorești ițaliene și internaționale.Exponent real, autentic al intereselor vitale ale poporului italian, vă- zînd în legăturile organice cu poporul izvorul forței sale, Partidul Comunist Italian și-a continuat în ilegalitate activitatea în Italia, rămî- nind implantat în viata Si realitățile solului național.în același timp, pătruns de un profund spirit internationalist, Partidul Comunist Italian, conducerea sa. în frunte cu Palmiro Togliatti, a dus o luptă activă împotriva războiului de agresiune dezlănțuit de Italia fascistă în 1935 in Abisinia, ca și împotriva intervenției, împreună cu Germania hitleristă. de partea rebelilor spanioli.O pagină glorioasă In cronica celui de-al doilea război mondial a înscris P.C.I., prin lupta sa, preună și în fruntea forțelor democratice ale Italiei, pentru răsturnarea regimului mussolinian și eliberarea țării. P.C.I. s-a situat în fruntea luptei armate de eliberare, a format și condus detașamentele de partizani și a organizat, în aprilie 1945, insurecția armată din nord, care a dus la completa izgonire a ocupan- ților hitleriști din această parte a teritoriului Italiei. în fruntea brigăzilor „Garibaldi", care au dus o luptă eroică impotriva armatelor hitlerișțe și au adus contribuția decisivă la eliberarea nordului țării, s-a aflat tovarășul Luigi Longo, care a fost și reprezentantul P.C.I. în Comitetul Național de Eliberare din Italia. Comuniștii, masele din Italia, au adus astfel o contribuție de preț la marea victorie a popoarelor asupra fascismului.Demonstrîndu-și într-un mod atît de strălucit patriotismul, devotamentul în slujirea intereselor.majore ale oamenilor muncii, acumulînd o boga- tă experiență revoluționară, Partidul Comunist Italian și-a cișțigat stima și prețuirea poporului, cucerindu-și un binemeritat prestigiu și devenind, un mare partid de mase, o forță de bază a vieții politice italiene,în 1944, din inițiativa P. C. I., s-a constituit guvernul de unitate națională antifascistă, a cărui , activitate, prin adoptarea unei constituții republicane care crea premisele asigurării unor largi libertăți democratice, prin împroprietărirea unor categorii de țărani și prin alte măsuri în avantajul muncitorilor, țăranilor, diferitelor categorii de oameni ai muncii, a mar- * cat o cotitură în istoria Italiei.Eliminarea reprezentanților P. C. I. din guvern, ca urmare a presiunii for-

ianuarie 1921, prin des- la Congresul de la aripii de stingă, eminenții militanți A. Gramsci și P.aripa reformistă-i
Li- în re- To- cen-

în-

țelor nale, merican, a adus serioase prejudicii intereselor poporului italian ; dar rolul și influența amplă a partidului în mase nu au putut fi diminuate. în întreaga perioadă ce a urmat, P,C;I„ afirmindu-se permanent ca principalul partid de opoziție, și-a demonstrat capacitatea de a da ras- punsuri juste, problemelor majore ale societății italiene, a oferit o alternativă constructivă, democratică și progresistă de evoluție a .vieții social-po- litice și economice.Acționând consecvent ca detașament revoluționar și’organizator al luptei oamenilor muncii, P.C.I. a.avut și are un rol proeminent în desfășurarea și conducerea marilor bătălii sociale din perioada postbelică ale pix>letariatului, ale țărănimii, intelectualității, ale tineretului muncitoresc și studențesc. în acest context se cuvin amintite luptele muncitorești și populare din toamna și iarna anului 1969/1970, considerate ca punctul cel mai înalt pe care l-a atins, mișcarea oamenilor muncii italieni în ultimii 20 de ani, precum și acțiunea politică desfășurată de partid după atentatele de la Milano și de la Roma, în scopul spulberării planurilor aventuriste ale forțelor reacționare.P.C.I. împletește aceste acțiuni cu o bogată activitate pe toate' planurile vieții politice a țării, inclusiv viața parlamentară, administrația locală, întreagă această amplă și dinamică activitate, inspirată de cele mai profunde interese ale oamenilor muncii și ale întregului popor italian, a dus la continua întărire a legăturilor partidului1 cu masele, i-a atras încrederea profundă a acestora, un binemeritat prestigiu și autoritate. A- cestea își găsesc expresie în numărul mereu în creștere al alegătorilor care-și dau votul pentru candidații P.C.I. — peste 8 000 000 de votanți la cele mai recente alegeri parlamentare și locale. Numeroase acțiuni ale .partidului comunist se desfășoară pe o bază unitară cu participarea altor partide și* orgă- ' nizații . muncitorești și democratice, inclusiv a membrilor, organizațiilor locale ale partidului socialist. Promotor activ al ideilor de întărire a unității proletare, de făurire a unui puternic front al tuturor forțelor de stingă;. Partidul •■ 'Comunist 1 Italian consideră c'ă b' sărcrnă*'"â;tfă țirihtor-‘ ’ J dial'ă dezvoltarea, in cbntinr.are'a legăturilor, diîitre partid și clasa muncitoare, realizarea unei unități și mai largi cu toate forțele democratice și progresiste, combaterea oricăror, manifestări de sectarism, desfășurarea unui dialog viu, constructiv, cu catolicii, căutarea și găsirea punctelor de convergență chiar și cu forțe care nu aparțin stingii, dar care dintr-un motiv sau altul sint interesate in eșecul planurilor reacționare. în înnoirea democratică a țării.Partidul Comunist Italian deține Importante poziții în conducerea organelor de administrație locală ; într-un șir. de municipii, orașe, Idealități rurale majoritatea în consiliile comunale este formată din comuniști,. activitatea lor materializindu-se în importante realizări. Sub :~ boldul partidului prind viață inițiative și acțiuni în probleme de interes vital pentru oamenii muncii, pentru masele largi csucea a locuințelor, sănătății, transporturilor, învăță- mîntului. Ca o expresie a punctului de vedere al P.C.I. cu privire la necesitatea unei activități susținute și constructive pentru a contribui la rezolvarea pozitivă a problemelor maselor și lâ progresul țării, pot fi menționate inițiatiyele cuprinse în documentul adoptat de conducerea' partidului, la 8 iulie 1970, în vederea linei impulsionări a dezvoltării' forțelor de producție, conjugată cu o nouă orientare a evoluției economice și so-Activitatea P.C.I., desfășurată în spiritul tradiției lui Gramsci și Togliatti, se caracterizează prin preocuparea constantă pentru analizarea și cunoașterea realităților concrete ale țării, pentru stimularea gîndirii vii, originale, in strinsă legătură cu aceste realități, pentru aplicarea creatoare a adevărurilor marxism-le- ninismului la condițiile proprii și la particularitățile specifice ale Italiei. Tocmai de aci i x 1viu, ■ dinamic, al retice strins legate _cu practica care o desfășoară sale permanente pentru elaborarea unor răspunsuri realiste la cerințele dezvoltării sociale, capacitatea sa de creație politică străină închistării in scheme abstracte și formule rigide, preluate sau aplicate mecanic. P.C.I. —sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Luigi Longo — luptă pentru o cale italiană spre socialism, țiriînd seama, îndeosebi, de condițiile și posibilitățile ce se deschid marilor mase muncitorești și țărănești italiene. P.C.I. vrea să înainteze spre socialism pe o cale a luptei de clasă, democratică și de largă unitate...în sprijinul nostru vine, ca un element deosebit de important, Identitatea profundă care există intre obiectivele pentru care luptăm și interesele națiunii și ale maselor largi populare. In sprijinul nostru vin autonomia noastră, la care nu putem renunța, și spiritul nostru internaționalist la care, de asemenea, nu putem renunța".Această concepție și-a găsit o reflectare concludentă in desfășurarea Congresului al XII-lea al P.C.I., care, abordind în mod creator complexul de fenomene și procese ce confruntă în prezent Italia, a formulat obiectivele de luptă și programul de acțiune al partidului pentru realizarea unor adinei transformări sociale și înnoirea politică a țârii, pentru sporirea contribuției la promovarea cauzei socialismului și păcii în lume.Pe planul vieții internaționale, P.C.I. militează activ pentru înfăptuirea unei păci juste, bazată pe respectarea și afirmarea deplină a drepturilor fiecărui popor de a decide absolut singur, de sine stătător,^ asupra propriilor destine. P.C.I. luptă împotriva tendințelor de penetrație și dominație ale monopolurilor nord-ame- ricane, pentru apărarea și consolida-

reacțiunii interne și intemațio- în special a imperialismului a-

trade

decurg caracterul l activității teo- pe căutăfilaP.C.I.,

<

5rea independenței economice și politice a țării ; pornind de la considerentul că o reală securitate europeană nu poate fi obținută in cadrul blocurilor, P.C.I. se pronunță pentru retragerea Italiei, din N.A.T.O. și promovarea unei politici de neutralitate, pentru desființarea concomitentă a alianței .agresive a -Atlanticului de Nord, cit și a Tratatului de la Varșovia. Comuniștii italieni militează impotriva oricăror manifestări ale politicii imperialiste de dojmina- ție și dictat, .de forță și ... amenințare cu forța, pentru reglementarea politică prin tratative a problemelor litigioase, pentru transformarea Mediteranei într-o mare a păcii, pentru destindere, coexistență pașnică și colaborare internațională pe baza deplinei, egalități în drepturi, respectării suveranității naționale, „neamestecului ir. treburile interne, avantajului reciproc. Comuniștii italieni, luptînd ferm împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismulul, desfășoară în permanență ample acțiuni de solidaritate cu cauza dreaptă a poporului vietnamez, militează pentru curmarea a- gresiunii. imperialiste în Indochina, sprijină lupta pentru libertate și dezvoltare progresistă a popoarelor din coloniile portugheze, din întreaga Africă, Asie. Americă Latină.Afirmînd răspunderea națională ce le revine ca exponents al intereselor și aspirațiilor poporului lor. comuniștii italieni subliniază cu aceeași consecvență fidelitatea țață de internaționalismul proletar, conceput — așa cum arată documentele partidului — într-un mod adecvat realităților noi din lumea contemporană. în acest sens, P.C.I., pornind de la comandamentul major al internaționalismului proletar — asigurarea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale — subliniază consecvent că realizarea acestei unități trebuie concepută in lumina diversității enorme de condiții în care acționează partidele comuniste, a necesității respectării autonomiei fiecărui partid, a dreptului fiecăruia de a-și elabora absolut independent politica internă șt internațională. așigurîndu-se dezvoltarea unor raporturi de egalitate și respect reciproc. fără nici un fel de imixtiuni in treburile interne. între toate partidele. „Sintem pentru o. metodă tp agata, toVârășul.Enrico..Berlinguer-,-viCteT--, secretar general al pariiduluj,.care,, departe de a presupune uniformitatea d» situații și vederi, unitatea monolitică. inexistentă, să ducă la căutarea, înainte de toate, a unității asupra lucrurilor față de care este posibilă însăși unitatea... Părerea noastră a fost și rămine că tn Stadiul tie maturitate și de amploare pe care l-a atins mișcarea noastră, nu poate să existe un centru diriguitor, un partid conducător, un stat conducător. Este necesar să se recunoască și să se respecte in mod deplin independența fiecărui partid, nu numai in determinarea propriei sale politici și in căutarea unei căi proprii in lupta pentru socialism și construirea societății socialiste. dar și în propriile sale poziții asupra marilor probleme ale mișcării noastre".Declarîndu-se in mod ferm impotriva practicii etichetărilor, a invectivelor reciproce și excomunicărilor, P.C.I. se pronunță pentru discutarea sinceră și tovărășească a problemelor de interes comun, în spirit principial, de stimă și considerație re-

ciprocă, de receptivitate față de părerile celuilalt, exprimîndu-și convingerea că pe această cale dificultățile și divergențele in mișcarea comunistă■ pot fi depășite. Așa cum s-a arătat la plenara din noiembrie 1970 a Comitetului. Central, P.C.I. își reafirmă dorința de a restabili cu Partidul Comunist Chinez contactele întrerupte, în spiritul Internaționalismului, P.C.I. acordă atenție întăririi legăturilor de prietenie și solidaritate nu numai cu partidele comuniste, cu țările socialiste, dar și cu celelalte forțe antiimperialiste, progresiste, democratice și de eliberare națională.între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian s-au stator- ; ni cit și se dezvoltă relații de strînsă prietenie, colaborare tovărășească, de caldă, solidaritate internationalist. Ele dezvoltă și ridică pe un plan superior tradițională prietenie dintre popoarele, român și italian, stimulată de afinitățile de origine și limbă, vechile legături dintre forțele revoluționare, din cele două țări, dintre clasă muncitoare și mișcările socialiste, dintre partidele comuniste, care in deteursul existenței lor semicentenare s-au sprijinit reciproc. în. bătăliile - de clasă,, impotriva exploatatorilor . și reacțiunii,* pentru eliberarea națională și ■ socială,, in lupta antiimperialis- lâ, pentru cauza progresului social'$i păcii în lume. Fundamentul trainic pe care s-aii clădit și se dezvoltă legăturile reciproce dintre cele dotiă partide, ția și montul . , , .. .denței și egalității in drepturi, stricta respectare a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător liniă politică, fără nici un amestec din a-■ fără, spiritul de frățească solidaritate în eforturile pentru realizarea atît a sarcinilor naționale, cil și a sarcinilor internaționale ale fiecărui partid. Un rol deosebit de fructuos în evoluția ascendentă a relațiilor dintre cele două partide l-au avut intîlni- rile și convorbirile din ultimii ani ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Luigi Longo, cu tovarășii Enrico Berlinguer și alți conducători ai P.C.I., precum și vizitele reciproce fot mai frecvente de delegații, participările reciproce la congresele de partid. Asemenea contacte, care au intrat în tradiție, permit informări reciproce a- supra principalelor preocupări ale celor două partide, schimburi de vederi în probleme de interes comun o mai bună cunoaștere reciprocă. în comunicatele cu privire la întilnirile și . convorbirile dințre conducerile P.C.R. și P.C.I., evidențiindu-.se principiile pc baza cărora se desfășoară relațiile reciproce dintre cele ■ două bartide, au fosi afirmate pozițiile comune ale celor două partide in problemele mișcării comuniste și muncitorești. ale luptei antiimperialiste, ale situației internaționale. ..Convorbirile 'au exprimat, totodată, dorința reciprocă de a dezvolta in continuare colaborarea dintre ele, cu convingerea nestrămutată că aceasta, corespunde intereselor celor două partide, . năzuințelor de dezvoltare a prieteniei dintre popoarele român și italian, intereselor unității mișcării comuniste internaționale, cauzei socialismului și păcii.P.C.R. și P.C.I. acordă*o înaltă.a- preciere cursului ascendent al relațiilor multilaterale, in spiritul coexistenței pașnice și al cooperării internaționale, dintre România și Italia, vâzind in aceasta un important factor .de natură să favorizeze promovarea destinderii și securității in Europa, .pacea in lume. .Cu prilejui glorioasei aniversări a semicentenarului P.C.I., comuniștii români, întregul nostru popor, transmitted un călduros salut tovărășesc și cele mai sincere felicitări comuniștilor, oamenilor muncii din Italia, le urează din toată inima noi și mari succese in măreața lor luptă revoluționară. pentru binele și fericirea poporului italian, pentru triumful cauzei socialismului și păcii.

ii constituie considera- stima reciprocă, ata.șa- față de principiile indepen-

Partidul revoluționar este instrumentul și forma procesului istoric de eliberare, prin care muncitorul din executant devine inițiator, din masă — conducător și îndrumător, din mina de lucru — creier și voință.Conccpția noastră despre lume răspunde unor a- nuinite probleme puse de realitate, care în actualitatea lor sint precis determinate și „originale". Cum ar fi posibil să gindim prezentul, un prezent precis determinat, cu ajutorul unei gindiri elaborate pentru probleme ale unui trecut adesea foarte depărtat și depășit ? Dacă se întîmpla astfel, înseamnă că sintem „anacronici" în raport cu timpul nostru, că sintem niște fosile, și nu ființe care trăiesc modern.
Antonio GRAMSCI

Astăzi, ca și în trecut, noi ne aflăm in centrul vieții tării, sintem o forjă de a cărei orientare depind prezentul și viitorul Italiei. Nouă, partidului clasei muncitoare, ne revine in momentul acesta, ca și în perioadele mai importante din trecut, rolul de a recunoaște și de a apăra interesele întregii națiuni. Totodată, noi nu sintem izolați de restul lumii; -dimpotrivă, sintem solidari și uniți cu forțele democratice și progresiste, care, în toată Europa și în toată lumea, fie că sint forțe guvernamentale, fie că sint forțe de opoziție, s-au pus în mișcare pentru ca in mod activ, in interesul poporului și al păcii, să rezolve toate problemele care stau in fata omenirii.Această unitate a mișcării comunisto internaționale poate fi înțeleasă in două feluri : ca rezultat a) unei constrîngeri externe, adică al unei transpuneri mecanice sau al unei imitări servile a orientărilor altuia — o astfel de unitate. o respingem ; dar poate există unitate care să creeze în diversitatea și originalitatea fiecărei experiențe, să se alimenteze din spiritul critic reciproc, să se întărească prin autonomia fiecărui partid — de această a doua imitate avem nevoie.
Palmiro TOGLIATTI

Comuniștii italieni, pătrunși de un profund spirit internaționalist, salută succesele obținute de comuniștii și de poporul român pe calea edificării socialismului, în lupta pentru pace și pentru prietenia dintre partidele din intreaga lume. comuniste și muncitorești
Luigi LONGO

(Din răspunsul la telegrama adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării a 70 de 
ani a secretarului general al P.C.I.).Itclevind rolul important pe care partidele comuniste și muncitorești il au în viața internațională contemporană, cclo două părți au subliniat necesitatea stringentă de a întări solidaritatea și unitatea întregii mișcări comunisto și muncitorești internaționale, acționind de acord cu toate partidele frățești pentru a depăși toate greutățile existente.Reprezentanții celor două partide au relevat cu satisfacție relațiile frățești existente intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunisț Italian și au căzut de acord să extindă pe mai departe aceste relații, în interesul ambelor popoare, al cauzei generale a păcii și socialismului.

(Din comunicatul privind vizita tovarășului Lutgi 
Longo in România in zilele de 1I> și 17 august 191)7)Părțile și-au manifestat satisfacția față <lc relațiile frățești, pătrunse de spirit principial, existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian, și au subliniat rolul deosebit de fructuos pc care il au întilnirile și convorbirile dintre conducerile celor două partide. Ele au exprimat deopotrivă dorința de a dezvolta relațiile dintre comuniștii români și italieni, în interesul iutăririi prieteniei dintre cele două partide și popoare, al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești, al luptei forțelor anliteipcrialiste din lume.

(Din comunicatul privind intîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu tovarășul Enrico Berlinguer. 4 
iulie 1970)

este expresia gindurilor milioanelor de

iB i®

■

„TRĂIASCA P.C.I." — lozincă înscrisă pe pancartele demonstranților
italieni, care, sub stindardul gloriosului partid semicentenar sau în strînsă alianță cu el. pășesc înainte in lupta 
pentru interesele vitale ale celor ce muncesc, pentru viitorul luminos al Italiei, penlru democrație, indepen

dență, pace și socialism

...Livorno. Centru industriali comercial, maritim al Italiei. într-un tel, locul de naștere al Partidului Comunist Italian. Cu 50 de ani in urma, aci, la. Teațrul Goldoni, s-a ținut Congresul al XVII-lea ăl Partidului Socialist, la ■ care gruparea comunistă, reprezentind 58 783 'de voturi s-a desprins din P.S.I., constituindu-se în 'partid .de" sine taior. „Cei 58 000 deLivorno — avea să scrie mai tîrziu Palmiro Togliatti — erau, intr-adevăr, în ansamblul lor, partea cea mai bună, mai tinără, mai tenace, mal inteligentă și combativă a Partidului Socialist". Ei aveau să constituie nucleaul marelui și puternicului partid comunist de azi. Atunci : 58 000 ; astăzi circa 1 500 000. Forța' și influența partidului depășesc cu mult numărul membrilor săi. Am in vedere nu numai numărul celor care-și dau votul P.C.I. — peste 8 milioane de italieni. Am mai ales in vedere lupta politi- âctivitatea care

blicii. comuniștii luptă in prezent pentru reforme de' ordin ■ social și economic. Devotamentul lor nețărmurit față de clasa muncitoare, față de toți cei ce muncesc* au asigurat partidului un neasemuit prestigiu. Ana- lizînd de curînd rezultatele activității desfășurate de comuniști la Livorno, secretarul federației arăta că „glasul P.C.I. răsună cu deosebită forță, dind un conținut tot mai bogat tradițiilor revoluționare de luptă ale orașului Livorno. El arată calea

de secol, tară întrerupere^ este administrai de către un consiliu condus de 'comuniști. Este rezultatul -muncii politice1 și tdeologi- ce, al activității unor puternice organizații de partid ale P.G.I. Io scară orășenească și provincială, precum și la nivelul „regiunii roșii", Emilia Romagna.La Bologna, P.C.I. este puternic prin sprijinul celor 104 000 membri ai săi și prin consensul a aproape 50 la sută din numărul cetățenilor orașului care vo

limitele legislației ‘actuale, in cadrul relațiilor sociale capitaliste, totuși, chiar și in acest cadru au fost obținute o serie de măsuri și acțiuni cu caracter pro'gre-* sist, in folosul clasei muncitoare, țărănimii, altor categorii ale oamenilor muncii. Comuniștii din Bologna acordă toată atenția unor preocupări cum sint : sporirea rolului muncitorilor și al sindicatelor în fabrici și în societate ; repartizarea echitabilă a impozitelor pe venituri și limitarea puterii monopolurilor ; îmbunătăti-

succese economice, dar si eu progrese pe calea realizării unității proletare.': a strîn- gerii rindurilor tuturor celor ce muncesc.Ca rezultat, at.îț al luptei politice și economice, al activității, de m,asă, cit Și in conducerea administrației locale, la Bologna alocațiile din bugetul municipalității pentru construcția de școli și asistență medicală sporesc continuu (circa 3,5 miliarde de lire). O- rașul are cea mai modernă rețea de asistență pentru pensionari.

dinamică desfășoarăcăi pe partidul. Am in le sale, pe care-1 sectoarele liene. Ar intr-un reportaj despre toate aspectele acestei activități. Mă voi opri de aceea doar asupra citorva, așa cum reies din notațiile de reporter făcute in două o- rașe.Aici, la LIVORNO, numărul comuniștilor se ridică la circa 15 000. repre- zentînd peste 8 la sută din cel al populației orașului. Datorită dirzeniei cu care comuniștii u mobilizează pe docheri și pe muncitorii de la o serie de întreprinderi Montecatini, crescut ne- comuniștilor V frontul lup- și . politice .

oorganizațiile sale, vedere alianțe- rolul proeminent exercită in toate societății Lta- fi greu de vorbit

— Italsider, Balzaretti — a contenit rolul în sindicate. în tei . economice împotriva exploatării monopolurilor, pentru interesele vitale ale muncitorilor. In fruntea coloanelor de demonstranți din Piața Repu-

Cu devotament.
în slujba poporului

să se acționeze; in strânsă.* unitate cu celelalte forțe muncitorești și 'democratice,*. inlăturîndu-se orice formă de sectarism. ' De aceea., comuniștii de la Bologna se preocupă permanent de atragerea forțelor stingii — socialiști, intelectuali demoCrați, catolici — a unui număr cit mai mare de cetățeni la rezolvarea problemelor. Astfel, în Bologna administrația orășenească a constituit în întregul oraș „consilii de cartier", alcătuite din cetățeni aparținînd tuturor partidelor politice și avînd in frunte cite un ajutor de primar (dintr-un total de 13 — 3 sint democrat-creș- tini). Acestor consilii , le re.- vine sarcina de a se ocupa de- problemele legate de dezvoltarea economică și social-culturală a cartierelor. „Firește — ne spune tovarășul Sergio Cavina, secretarul federației regionale a partidului — militând, pentru -dezvoltarea alianțelor sale, P.C.I. își exercită rolul și funcția sa determinantă in cadrul acestor a- lianțe, influențînd activ pe plan politic și ideologic, social și cultural".Rezultatele obținuteactivitatea lor de comuniștii din Bologna sint semnificative. pentru efortul constant depus de P.C.I. pentru promovarea intereselor vitale ale oamenilor muncii, italieni, pentru politica sa de . largă unitate democratică .și de colaborare cu toate forțele de stingă, laice și catolice, de efor- pentru îmbunătățirea celor ce muncesc. A- rezultate arată posibil condițiile

mspre transformări de structură in cadrul actualei societăți, spre crearea premiselor pentru ca — împreună cu toate forțele democratice — să se avanseze spre dorita innoire socială".
★...Bologna. în plin centru, un panou uriaș fixat pe zidul central de la Palazzo d’Accursio, reunește sute de fotografii ale partizanilor căzu-ți in luptă * cu fascismul. — Iluminate de o flacără veșnic arzin- dă. Cele mai multe sint nume de comuniști — sufletul Rezistenței, cel mai dirzi și mal neînfricăți luptători ai ei Nu este de aceea de mirare că Bologna deține un titlu „original" : Este singurul oraș mare, capitală de regiune (500 000 de locuitori) din Italia și poate chiar din lumea capitalistă. care de un sfert

CORESPONDENȚA DE LA NICOLAE PUICEA

teazâ constant simbolul „secera și ciocanul". Vitalitatea și vigoarea organizației de partid constau in contactul strins și permanent cu masele populare, in slujirea plină de abnegație a intereselor acestora în influențarea lor politică Bologna oferă o „experiență de conducere" comunistă care are semnificație nu . numai pe plan , local ș, regional, dar demonstrează concludent rolul activ și constructiv al P.C.I. pe plan național in ce privește lupta pentru satisfacerea unor revendicări și aspirații vitale ale celor ce muncesc.Cu toate că activitatea partidului se desfășoară in

rea permanentă a mecanis- . mului de funcționare a instituțiilor reprezentative și ale administrației comunale ; dezvoltarea inițiativei populare și de masă in reglementarea problemelor de interes obștesc. în acest context s-a desfășurat și continuă acțiunea pentru crearea de noi posturi, de muncă ;cedierilor patroni și impotriva de muncă leu apărarea sănătății celor . ce muncesc. Grevele organizate de sindicate la întreprinderile Ducati, Viro, Pon- tex, Buccheri, Demm, Om- ’ nia și multe altele, s-au soldat nu numai cu importante

impotriva con- abuzive de către ă salariilor mici ; ritmului istovitor din fabrici și pen-

Organizația regională do partid iși are totodată îndreptate privirile^ spre localitățile rurale. Militind neabătut pentru întărirea alianței dintre muncitori și masele țărănești, comuniștii luptă pentru reformă a- grară, pentru transformări profunde în agricultură — sector de mare pondere în economia regiunii. Experiența veche de 80—90 de ani în mișcarea cooperatistă este adaptată aci nevoilor luptei actuale ; astfel a. fost creată o largă rețea de cooperative agricole. La fel, a fost dezvoltată cooperanta in domeniul construcțiiloi, ăl producției artizanale, tipografiei, pescuitului etc.Partidul ii mahență sensul plinirea sarcini
educă în per- comuniști în pentru inde- unor asemeneamari, este nevoie

turi vieții ceste este in forțele populare nu sint la putere, pe planul . întregii țări, să prindă totuși viață pe planul unor localități și, regiuni, puncte de program și proiecte ale comuniști lor, cu rezultate pozitive pentru cei ce muncesc. •Si., firește, toate acestea fac să crească necontenit prestigiul și . autoritatea d? care se bucură eroicul Partid Comunist Italian.

ca, in cum chiar care



paris întrevedere de lucru

Rezistența palestineană a hotărit să sprijine
KZorice inițiativă politică a țărilor arabe

viața internațională
IN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA
DIN ORIENTUL APROPIAT

CAIRO 20 (Agerpres) — Comitetul Central al rezistenței palestinene a hotărit, in unanimitate, să sprijine orice inițiativă politică a țărilor arabe in vederea eliminării urmărilor războiului din iunie 1967 — a anunțat cotidianul egiptean „Al Ahram". Ziarul menționează că această hotărîre, care „constituie o nouă orientare a rezistenței palestinene", a fost adoptată in urma unei propuneri for

mulate de Frontul popular democratic pentru eliberarea Palestinei (F.P.D.E.P.).Reprezentanți ai Comitetului Central al rezistenței palestinene — scrie în continuare „Al Ahram" — au plecat deja spre Libia, Egipt, Sudan și Siria, pentru a informa guvernele acestor țări in legătură cu hotărîrea adoptată.
UNITĂȚILE DE COMANDO 

DIN AMMAN S-AU ÎNTORS 
LA BAZELE LORAMMAN — Conform noului acord iordaniano-palestinean, membrii unităților de comando care au revenit la Amman cu ocazia recentelor incidente din Iordania s-au întors la bazele lor — a anunțat un purtător de cuvint al C.C. al O.E.P., citat de postul de radio Amman. Purtătorul de cuvint a menționat, de asemenea, că operația de strîngere a armelor de la miliția palestineană a fost înfăptuită în mai multe cartiere ale capitalei iordaniene și că ea va continuată în următoarele zile. fi

IRAKUL ÎSI RETRAGE 
TRUPELE DIN IORDANIACAIRO — „Irakul accelerează retragerea trupelor sale din Iordania" — scrie ziarul egiptean „Al Ahram", în numărul său de miercuri. Potrivit ziarului, Irakul a informat guvernul iordanian că își va retrage, pînă in jurul datei de 22 ianuarie, toate trupele staționate în Iordania, cu excepția unui batalion aflat în localitatea Al Mafrak, din nordul țării. Trupele irakiene din Iordania, forțe active și unități de aprovizionare, se cifrează la 36 000 de oameni.

CONFERINȚA DE LA CAIROCAIRO — In palatul prezidențial „Kubbeh" din Cairo, a început miercuri conferința la nivel înalt a statelor arabe semnatare ale Cartei de la Tripoli.Pe ordinea de zi figurează probleme legate de extinderea cooperării multilaterale dintre cele patru state. (R.A.U., Libia, Sudan și Siria). De asemenea; vor fi discutate problema încetării focului în zona Canalului de Suez și evoluția misiunii Jarring.
R.A.U. FACE CUNOSCUTA 

NOTA ADRESATA 
LUI JARRINGCAIRO 20. — Mahmud Riad, ministrul egiptean al afacerilor externe, i-a

convocat pe ambasadorii Angliei și Franței la Cairo, pentru a le remite copia notei adresate de R.A.U. Iui Gunnar Jarring, în legătură cu condițiile egiptene privind soluționarea crizei din Orientul Apropiat. în a- celași timp, guvernul de la Cairo a cerut reprezentantului său la O.N.U. să remită o copie similară membrilor Consiliului de Securitate.
ABBA EBAN : 

„RĂSPUNSUL EGIPTEAN 
LASĂ DESCHISA POARTA 

DISCUȚIILOR”TEL AVIV 20 — „Răspunsul egiptean la propunerile israeliene lasă deschisă poarta continuării discuțiilor", a declarat ministrul de externe. Abba Eban, în cadrul unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Miniștri al Israelului. Examinarea răspunsului R.A.U. va constitui obiectul unei noi reuniuni extraordinare a Consiliului de Miniștri, care va avea loc, probabil, chiar în cursul acestei săptă- mîni, anunță agenția France Presse. Ulterior, Abba Eban a afirmat că „negocierile Jarring nu vor putea continua decît în contextul unei prelungiri a încetării focului".
DECLARAȚIA MINISTRULUI 
DE EXTERNE AL OLANDEINEW YORK — Ministrul de externe al Olandei, Joseph Luns, aflat într-o vizită oficială în Statele Unite, a fost primit marți de secretarul general al O.N.U., U Thant, și a avut apoi o întrevedere cu Gunnar Jarring. La încheierea întrevederilor, ministrul olandez a declarat presei că împărtășește „optimismul prudent" al lui Jarring privind convorbirile acestuia cu ambasadorii la O.N.U. ai R.A.U., Israelului și Iordaniei în legătură cu posibilitatea reglementării conflictului din Orientul Apropiat, pe baza prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967. „Nu voi fi surprins, a spus Luns, dacă evoluția evenimentelor, în: viitoarele două săptămîni, va permite o nouă prelungire a încetării focului în Orientul Apropiat".

PARIS 20 (Agerpres) — Miercuri după-amiază, tovarășul Manea Mă- nescu, președintele Consiliului Economic, conducătorul delegației române la cea de-a treia sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, tehnică și științifică, a avut o intilnire de lucru cu Valery Giscard d’Estaing, ministrul economiei și finanțelor, conducătorul delegației franceze la sesiunea Comisiei mixte româno- franceze. Cu această ocazie, cei doi copreședinți au examinat in continuare principalele acțiuni de cooperare, care s-au degajat din discuțiile cu reprezentanții cercurilor de afaceri franceze din domeniile industriei, tehnologiei și financiar-bancar, în baza protocolului semnat la cea de-a treia sesiune mixtă româno- franceză de cooperare economică. Au fost stabilite, totodată, măsurile practice ce urmează să fie întreprinse1 de cele două părți pentru finalizarea

unor noi acțiuni, care vor duce la extinderea cooperării industriale, tehnice și științifice dintre România și Franța.Cu acest prilej, s-a aprobat comunicatul comun cu privire la lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, tehnică și științifică. La întrevedere au participat Gheorghe Cioară, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, și Constantin Flitan, ambasadorul României în Franța.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
★In aceeași zi, tovarășul Manea Mă- nescu a avut o intilnire de lucru cu Block Laine, președinte director general al Băncii Credit Lyonais, și cu J. Deflassieux, director la bar.că, cu care a purtat o referitoare la probleme ce sează cooperarea economică franceză.

propus spre ratificare 
Prezidiului Adunării Populare 

a R P BulgariaSOFIA 20 (Agerpres) — La propunerea Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, Comisia permanentă de politică externă a Adunării Populare a examinat miercuri Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, semnat la 19 noiembrie 1970, la Sofia, și aprobat de Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria. Comisia a hotărit, in unanimitate, să propună Prezidiului Adunării Populare să ratifice tratatul.

Există condiții favorabile 
convocării conferinței 

europene11
Convorbirile de la Helsinki dintre premierii 

Ungariei și Finlandei

CAMBODGIA

LUPTE VIOLENTE ÎNTRE FORȚELE PATRIOTICE 
Șl TRUPELE REGIMULUI LON NOLPNOM PENH 20 (Agerpres) — Lupte grele între forțele de rezis- „tențâ populară din Cambodgia și trupele regimului Lon Noi, sprijinite de efective militare saigoneze, se desfășoară în prezent la 15 km sud- vest de defileul Pich Nil. Portul Kom- pong Som, unde se află cea mai

mare rafinărie din Cambodgia. continuă să fie izolat de Pnom Penh, șoseaua care unește cele două orașe fiind blocată de mai multe săptă- mîni din cauza luptelor.Aviația americană a intervenit în sprijinul efectivelor militare ale regimului de la Pnom Penh, dislocate în acest sector — informează agenția United Press International.

aceeași discuție intere- româno- Președintele Heinemann 
despre politica externă 

a R. F. G

HELSINKI 20 (Agerpres) — Marți, primul ministru ungar. Jeno Fock, aflat in vizită oficială la Helsinki, a purtat convorbiri cu premierul Ahti Karjalainen și alte oficialități finlandeze, anunță agenția M.T.I. Au fost discutate probleme internaționale, precum și chestiuni privind extinderea relațiilor bilaterale.In legătură cu situația din Europa, părțile au evidențiat faptul că, în ciuda complexității împrejurărilor în care se desfășoară pregătirile conferinței general europene, există condiții propice convocării acesteia. .Tenii Fock a prezentat poziția favorabilă a guvernului tării sale față de recentul memorandum al guvernului finlandez în această problemă. .■ Participanții la convorbiri au evidențiat. de asemenea, faptul că le-

gâturile dintre Ungaria și Finlanda se dezvoltă îmbucurător și sistematic. Ei au subliniat că dezvoltarea relațiilor economice este strîns legată de problemele securității europene, contactele largi între țări cu orîn- duiri sociale diferite contribuind la reducerea încordării.Premierul Jeno Fock a luat cuvîn- tul în cadrul sesiunii festive a Asociației pentru promovarea comerțului ungaro—finlandez. Menționînd că Ungaria a încheiat, pînă în prezent, 120 de acorduri de cooperare și participă la activitatea a 34 de organizații economice mixte din Austria, Franța și din alte țări, el a relevat largile posibilități existente pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice dintre țara sa și Finlanda.
Reuniunea guvernului francezPARIS 20 (Agerpres) — Miercuri, la obișnuita ședință săptămînală a Consiliului de Miniștri al Franței, ministrul afacerilor externe, Maurice Schumann, a prezentat o expunere asupra lucrărilor celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare e- conomică, tehnică și științifică, încheiate prin semnarea unui protocol. Guvernul francez a luat act cu satisfacție de progresele realizate in raporturile dintre România și Frfnța, relatează agenția France Presse.Pe de altă parte, Consiliul de Miniștri a analizat problema convorbirilor franco-algeriene de la Paris. Chestiunile examinate la conferința de la Teheran de țările exportatoare de petrol membre ale O.P.E.C., împreună cu marile companii importatoare, nu pot avea ca rezultat in nici un caz înghețarea negocierilor franco-algeriene în domeniul petrolier sau în alte domenii — a declarat Leo Hamon, purtătorul de cuvint al guvernului, relatind presei desfășurarea ședinței cabinetului francez.Consiliul de Miniștri a reținut cu satisfacție faptul că negocierile între țările arabe și Israel au fost reluate prin intermediul mediatorului O.N.U., Gunnar Jarring, și și-a exprimat speranța „că negocierile vor continua activ, într-o atmosferă calmă și rezervată, ceea ce constituie o chezășie a succesului", relevă agenția France Presse. Pe de altă parte, cabinetul

francez și-a manifestat îngrijorarea față de raidurile israeliene întreprinse în noaptea de 14 spre 15 ianuarie asupra teritoriului libanez. „Acte de asemenea natură, a subliniat Maurice Schumann, nu pot decît să dăuneze continuării convorbirilor lui Gunnar Jarring in scopul stabilirii unui sistem de garanții pentru realizarea securității tuturor statelor din Orientul Apropiat, in interiorul unor frontiere sigure și recunoscute".■ . \

BONN 20 (Agerpres) — Intr-o alocuțiune rostită la 19 ianuarie în fața corpului diplomatic acreditat la Bonn, președintele R. F. a Germaniei, Gustav Heinemann, a declarat că R.F.G. va continua și în acest an politica de destindere inițiată anul trecut. El și-a exprimat, de asemenea, speranța că anul 1971 va marca realizarea unor progrese în problema Berlinului occidental. „Intrăm într-o fază nouă a evoluției noastre istorice, a menționat președintele federal, în care conceptele învechite se cer revizuite, oricit de dureros ar putea fi aceasta uneori".

CONVORBIRI U.C.I. - 
P. C. DIN BELGIA

0 delegație
a P. C. FinlandezBRUXELLES 20

reafirmă premierul Olof PalmeSTOCKHOLM 20 (Agerpres) — -1—-1 ministru al Suediei, OlofPrimul ______ ... _________,Palme, a reafirmat marți că țara sa nu are intenția să adere la Piața comună. Răspunzind unor interpelări în cursul dezbaterilor din Parlament privind politica externă și comercială a guvernului, Palme a declarat că Suedia nu poate să , renunțe la trei principii de bază : „o politică fermă de neutralitate, cooperarea nordică si comerțul liber". Primul ministru suedez a subliniat că politica de neutralitate este incompatibilă cu aderarea la C.E.E.

TEHERAN 20. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Popovici, transmite : La sediul Ministerului iranian al finanțelor au avut loc noi tratative intre comitetul restrîns al O.P.E.C., format din miniștri ai Iranului, Irakului și Arabiei Saudite, și trei reprezentanți ai monopolurilor petroliere occidentale., Tema dezbaterilor o constituie cererea țărilor membre ale O.P.E.C. privind sporirea prețului la petrolul brut exploatat de companiile occidentale. Deși discuțiile au loc cu ușile închise, s-a aflat că Iranul și celelalte state O.P.E.C. ar solicita o creștere a prețului per tonă cu circa doi dolari la țițeiul brut, indiferent de calitatea acestuia. După întreruperea tratativelor de săptămina tre-

cută, companiile occidentale au remis țărilor O.P.E.C. unele propuneri, prin care se acceptă, in principiu, cererea acestora, fără a se insă, procentul de sporire rilor.In cercurile politice și i din capitala Iranului se i că actualele negocieri vor de cauză statelor O.P.E.C.
indica, a prețu-de presă apreciază da cîștig membre ale.

Peru pe calea înfăptuirii
reformei agrareLIMA 20 (Agerpres) — O suprafață de aproximativ 3 milioane de hectare, aparținînd marilor latifundiari din Peru, a fost confiscată în ultimele șase luni, a arătat intr-un interviu televizat ministrul Peruvian al agriculturii, Jorge Pagador. Pină acum, un milion de hectare s-au și împărțit țăranilor fără pămînt. Ministrul Peruvian a relevat că, pînă la reforma agrară inițiată de curînd, latifundiarii dețineau 83 la sută din păminturile arabile, deși ei constituiau numai 1 la sută din totalul populației.Guvernul Peruvian, a subliniat. Pagador. intenționează să acorde ajutor tehnic și financiar cooperativelor

agricole pe care țăranii le întemeiază. Autoritățile urmăresc ridicarea nivelului de trai al țăranilor, atragerea lor Ia o activitate economică, socială și culturală, a spus în încheiere ministrul Peruvian.
Problema vînzării de arme

către rasiștii sud-africani

(Agerpres) — Stane Dolanț, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, aflat intr-o vizită la Bruxelles, a purtat miercuri convorbiri cu vicepreședintele P.C din Belgia, Jean Terfve, și cu secretarul național al partidului, Albert de Coninck — informează a- genția Taniug. Reprezentanții P.C. din Belgia și ai U.C.I. au examinat unele probleme actuale ale situației internaționale, îndeosebi posibilitățile convocării conferinței general- europene pentru securitate. Convorbirile s-au referit, de asemenea, la colaborarea dintre cele două par-

la PragaPRAGA 20 (Agerpres) —. La invitația Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist' din Cehoslovacia, la Praga a sosit, intr-o vizită oficială, o delegație a Partidului Comunist Finlandez, condusă de Aarne Saarinen, președintele partidului.Miercuri, delegația a fost primită de Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.
MOSCOVA

grupului parlamentar 
U.C. D.-U.C.S.

STOCKHOLM — Luînd cu- vintul in Cadrul dezbaterilor de politică generală din parlamentul suedez (Riksdag), președintele partidului de stingă — comuniștii, H. C. Hermansson, a condamnat războiul dus de Statele Unite în Indochina. El a subliniat necesitatea încetării tuturor actelor de agresiune ale S.U.A. în Asia de sud-est și a retragerii imediate și necondiționate a trupelor americane din această regiune. Vorbitorul a cerut cabinetului suedez să recunoască Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și să acorde un sprijin mai eficient Republicii Democrate Vietnam.
0 declarație a M. A. E 

al R. D. Vietnam

Congresul S,
legislaturiunei noi
U.A.. Înaintea

Sabia lui Damocles 
asupra conferinței

Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care cere Statelor Unite să pună capăt tuturor actelor care încalcă suveranitatea și securitatea R. D. Vietnam. în declarație se arată că, la 17 ianuarie, avioane americane au bombardat și au lansat rachete asupra unor localități din zona Vinh Linh, precum și în regiunea Dien Bien Fu.

LONDRA 20 (Agerprbs) — Marți noaptea, cei 230 000 de lucrători poștali din Marea Britanie au declanșat o grevă nelimitată, ca urmare a eșuării negocierilor privind satisfacerea revendicărilor profesionale. A- ceasta este prima grevă națională care afectează serviciile poștale, telefonice și telegrafice, atît interne cit și externe, ale Angliei.Pentru atenuarea efectelor grevei, guvernul britanic a autorizat administrația poștelor să apeleze la serviciile unor organizații particulare în vederea distribuirii corespondenței.S-a anunțat, că în fiecare zi, pe toată durata grevei, un poștalion particular englez va traversa Canalul Mînecii, pentru a preda corespondența destinată Franței.

Astăzi își deschide lucrările cea de-a 92-a legislatură a Congresului S.U.A. Făcînd bilanțul vechiului Congres, în preziua deschiderii. celui nou, senatorul Mike Mansfield, lider al majorității democrate, releva ca fenomen, definitoriu apariția unui curent ca- ■ re s-a pronunțat tot mai intens în favoarea „reducerii angajamentelor naționale față de străinătate și a implicării S.U.A. în afacerile militare, în special cele din Vietnam".In acest context s-a manifestat activ Senatul, care a întreprins, ca să cităm părerea cotidianului „WASHINGTON POST", „cea mai scrutătoare și mai detaliată examinare a politicii militare și externe a Statelor Unite de la cel de-al doilea război mondial încoace" — problema războiului din Indochina fiind determinantă in acest reviriment al forului legislativ față de responsabilitățile majore ce îi revin. Această atitudine a adus în repetate rînduri puterea legislativă în conflict cu cea executivă. Dar, ceea ce s-ar părea la prima vedere paradoxal, disputele intre forurile legislativ și executiv nu au a- vut la origine faptul că Parlamentul este dominat de democrați, iar puterea executivă este controlată de republicani și nici contradicțiile între platformele politice ale celor două partide. Acestea sînt concluzii pe care observatorii politici le-au putut verifica de numeroase ori : nici unul din proiectele de lege și amendamentele controversate nu au fost adoptate prin majorități democrate, ci întot-

deauna au avut în spatele lor un sprijin bipartizan, după cum și respingerea altor proiecte de lege s-a datorat unei opoziții biparti- zane. Ca atare, se poate spune că aceste conflicte au la bâză nu considerente de partid ; motivele trebuie căutate in complexitatea fenomenelor economice, politice și . militare ale țării.Acestea și-au găsit expre

a scindat moralmente țara, a înghițit șute de miliarde de dolari și a. îndoliat numeroase familii americane, Senatul a trecut la examinarea critică a politicii externe și militare a țării. După îndelungate dezbateri, a fost invalidată cu o mare majoritate „rezoluția Golfului Tonkin", fiind adoptate o serie de amendamente, printre care, amenda-
CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 

DE LA C. ALEXANDRO AIE

sia nu atît In confruntarea dintre partidele democrat și republican, cit in confruntarea dintre cele două principale tendințe din Capi.to- liu, liberală și conservatoare, care se. fac simțite in interiorul ambelor partide. Liberalii și conservatorii s-au înfruntat, in primul rind, in problema angajamentelor militare și, in al doilea rind, in ce privește prerogativele forului executiv. Se știe că dezacordul dintre puterea legislativă și cea executivă a început să apară mai evident in momentul in care fostul președinte, Johnson, prevalin- du-se de cunoscuta rezoluție „a Golfului Tonkin",, a trecut la escaladarea războiului din Vietnam, igno- rind opinia Congresului și prevederile, constituționale, potrivit,cărora .numai forul suprem legislativ este in drept să decidă în problemele războiului și păcii și poate angaja în luptă forțele armate ale țării. Trezit la realitate de gravele consecințe ale războiului care

mentul Cooper—Church, a- mendamentul Fulbright și altele, prin care se interzice trimiterea de forțe militare terestre în Cambodgia, Laos și Tailanda. Prin toate aceste manifestări, considerate ca evoluția cea mai simptomatică a ultimilor ani, Congresul a avertizat forul executiv că nu s-ar putea extinde războiul din Indochina fără aprobarea legislatorilor.Pe planul politicii Interne, Ia activul precedentului Congres se poate înscrie preocuparea de a aduce pe lista priorităților naționale problema poluării aerului și apelor și adoptarea unei legislații in vederea combaterii acestei maladii a contemporaneității'; au fost, de asemenea, adoptate unele legi pentru combaterea criminalității și s-a micșorat de la 21 la 18 ani vîrsta persoanelor cu drept de vot în alegerile federale. In schimb, în domeniul economic, unde se pun probleme majore ca inflația, majorarea prețurilor, combaterea

sărăciei etc., bilanțul celei de-a 91-a legislaturi este considerat nesatisfăcător. Inflația și șomajul, de. pildă, continuă să ia proporții, generînd frămintări sociale și conflicte de muncă, cu repercusiuni asupra tuturor ramurilor de activitate- ale țării. Spirala prețurilor și-a continuat cursa : în octombrie 1970 costul vieții crescuse cu 37,4 la sută față de 1957 ; în noiembrie 1970 numărul șomerilor atinsese 5,8 la sută din totalul forței de muncă;Acestea sint, de altfel, și principalele probleme care, împreună cu războiul din Vietnam, sînt lăsate moștenire de vechea legislatură, celui de-al 92-lea Congres. Cum vor înainta ele pe calea unei rezolvări, este greu de anticipat. Un lucru este însă sigur : ca urmare a apropierii alegerilor prezidențiale din 1972, se așteaptă ca in activitatea legislativă să se facă mai puternic simțite ca pînă acum controversele dintre partide, estompind oarecum pe cele dintre tendințe sau curente. Dincolo de această deplasare de accent, apreciază observatorii de aci, Congresul celei de-a 92-a legislaturi și, implicit, raporturile cu Casa Albă, se vor afla într-o poziție neconfortabi- lă, cauzată de intensitatea problemelor care confruntă astăzi America. Tradiționalele mesaje „cu privire la starea Uniunii" șl „cu privire Ia starea mondială", pe care urmează să le adreseze președintele S.U.A., vor putea furniza indicii a- supra măsurilor ce se intenționează a fi luate.

SINGAPORE (Agerpres)— Șefii de stat și primii miniștri prezenți la conferința Commonwealthului au încercat, din nou, fără rezultat, să ajungă la un compromis în ceea ce privește mult disputata problemă a vînzării de arme britanice către Republica Sud-Africană, care a continuat să rămînă, pină in prezent, punctul cheie al dezbaterilor.Convorbirile de marți au fost marcate de două luări de poziție semnificative : Nigeria și Kenya. Aceste țări care, pină acum, se abținuseră să se pronunțe în mod deschis in legătură cu problema respectivă, s-au alăturat 'grupului de state africane ce condamnă in mod energic intenția declarată a guvernului englez de a suspenda embargoul asupra vînzărilor de arme către regimul rasist de la Pretoria. Ministrul de externe al Nigeriei a declarat, in acest sens, că proiectul britanic reprezintă o amenințare gravă pentru statele africane, care vor proceda, în consecință, la „o reorientare politică și economică".

MOSCOVA 20 — CorespondentulAgerpres, Laurențiu Duță, transmite: Președintele Comisiei pentru afacerile externe a Bundestagului vest-ger- man, Gerhard Schroeder, vicepreședinte al U.C.D., care a făcut o vizită in U.R.S.S. la invitația grupului parlamentar al Uniunii Sovietice, a ținut miercuri o conferință de presă Ia Ambasada R.F.G. din Moscova. Referin- d.:-se la întrevederile avute cu oficialitățile sovietice, Schroeder a spus că unul din punctele centrale ale convorbirilor l-a constituit problema Berlinului occidental și că s-a străduit să facă mai bine înțeleasă poziția partidului său față de această problemă. Schroeder a apreciat vizita sa in Uniunea Sovietică drept „foarte utilă". El s-a pronunțat în favoarea colaborării dintre R.F.G. și U.R.S.S. în domeniul economic și tehnico- științific. In încheiere, Schroeder a arătat că va expune impresiile sale din- călătoria făcută în U.R.S.S. la Congresul U.C.D., care se va deschide duminică.

AmVARȘOVIA 20 — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Reiner Barzel, președintele grupului parlamentar U.C.D.-U.C.S. din Bundestagul vest-german, a sosit miercuri la Varșovia, la invitația Institutului polonez pentru probleme internaționale.La sosire, Barzel a declarat că, după opinia sa. călătoria la Varșovia va sluji unei mai bune cunoașteri reciproce a celor două țări. El și-a exprimat speranța în utilitatea acestei vizite.Intr-un comentariu consacrat vizitei, cotidianul polonez „Zycie Warszawy" arată că „invitația adresată lui Reiner Barzel de a face o vizită în Polonia constituie o mărturia a dorinței stabilirii unui dialog constructiv cu toate forțele politice responsabile din R. F. a Germaniei, reprezentate în Bundestag".
agențiile de presă transmit

Walter Ulbricht, prlm-secre- tar al ■ C.C. al P.S.U.G., președintele . Consiliului de Stat al R. D. Germane, și Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri, au primit pe Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, aflat în fruntea unei delegații economice guvernamentale a R. D. Vietnam intr-o vizită de prietenie la Berlin.
Peste 20 000 de țărani 

din toată Italia s-au reunit la Roma, pentru a manifesta în sprijinul adoptării de către Camera Depu- taților a legii privind reducerea aren- dei plătite proprietarilor de pămîn- turi și „pentru o nouă politică în a- gricultură". Manifestanții au străbătut timp de o oră și jumătate străzile centrale ale orașului.
Președintele Iugoslaviei, 

I. B. Tiîo, va eiectua o vi
zită oficială în R.O.,în p”- ma jumătate a lunii februarie, anunță agenția M.E.N., citind ziarul „Al. Ahram".

-.ț-, -
Alexei Kosîghin l-d pri

mit pe guvernatorul Băncii 
centrale a Italiei, Guid0 CarU- carq se află intr-o vizită la Moscova. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea și perspectivele relațiilor economice și comerciale sovieto-italiene.

Acad. Henri Coandă, consilier 
cu rang de ministru la Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a vizitat întreprinde
rile din Bristol ale cunoscutei 
firme britanice Rolls-Royce. Sa
vantul, care, în urmă cu șase 
decenii, în Franța, la Issy Ies 
Moulineaux, s-a desprins de la 
sol la bordul primului avion cu 
reacție din lume, a lucrat un 
timp la Bristol, unde s-a aflat 
în conducerea firmei „Bristol 
Airplane Company Ltd". Aici a 
construit cîteva avioane cu elice 
de mari performanțe.

"r;Adunarea Națională a Guineei s-a constituit in tribunal revoluționar su- ’ prem pentru a stabili pedepsele care vor fi aplicate vinovaților de agresiunea săvîrșită împotriva acestei țări Ia 22 noiembrie 1970. In fotografie : soldați portughezi capturați în timpul agresiunii

Premierul Indiei s-a pro
nunțat împotriva instalării 
de baze militare străine în 
zona Oceanului Indian.In cadrul unei oonferințe de presă, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a arătat că navele diferitelor țări trec prin Oceanul Indian, dar „noi sîntem împotriva construirii de baze militare străine în această regiune".

Crearea unui Consiliu 
american de politică eco
nomică internațională 8 fost anunțată de președintele S.U.A., Richard Nixon. Director executiv al acestui consiliu a fost numit Peter Peterson, care va exercita, totodată, și funcția de consilier principal al președintelui pentru problemele economice internaționale.

întâlnirea polono-olan- 
deză consa0i:ată examinării problemelor securității europene și relațiilor dintre cele două țări a luat sfîr- șit la Varșovia, informează agenția P.A.P.
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