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ȘEDINJA CONSILIULUI DE STAT Noi obiective

industriale

în construcțieAu fost ratificate
Tratatul româno-polon
și Tratatul româno-bulgar

în ziua de 25 Ianuarie a.c. a avut loc lă Palatul Republicii ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.în afara membrilor Consiliului de Stat, la ședință au participat ca invitați tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, miniștri, conducători ai altor organe centrale de stat și președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.Din împuternicirea Consiliului de Miniștri, tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a prezentat spre adoptare proiectul de decret pentru ratificarea Ratatului de prietenie, colaborai*^ și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România șț Republica Populară Polonă, semnat la București, la 12 noiembrie 1970, precum și proiectul de decret pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România șl Republica Populară Bulgaria, semnat la Sofia, la 19 noiembrie 1970.Tovarășul Mihai Dalea, președintele Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, a prezentat rapoartele comune ale comisiilor pentru politică externă, pentru problemele de apărare și juridică ale Marii Adunări Naționale, care au dezbătut și au avizat favorabil aceste proiecte de decrete, primite spre examinare din partea Consiliului de Stat.

A luat, cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat :

„După cum este cunoscut — a spus președintele Consiliului de Stat — Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă, 
semnat la 12 noiembrie 1970, este 
rezultatul relațiilor’ bune dintre 
România și Polonia, al faptului că 
între țările noastre există vechi 
legături de prietenie și colaborare 
care, în anii socialismului, au cu
noscut o dezvoltare puternică. Tra
tatul nu face decît să consemneze 
această realitate, creînd baza juri
dică pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre România și Polo
nia.

De asemenea, Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutua
lă dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Bulgaria oglindește relațiile de 
bună vecinătate și de colaborare 
îndelungată dintre țările noastre. 
Această colaborare și prietenie s-a 
dovedit întotdeauna trainică ; ea 
s-a manifestat în lupta comună 
pentru scuturarea jugului stăpîni- 
rii străine, pentru independență 
națională și socială. In anii con
strucției socialiste prietenia și co
laborarea dintre România și Bul
garia se dezvoltă pe o treaptă 
nouă și putem spune că relațiile 
de astăzi sînt deosebit de cordiale 
și amicale. Ele se bazează pe do

rința comună de a contribui la ci
mentarea legăturilor dintre statele 
noastre și dintre toate statele din 
Balcani, la transformarea acestei 
părți a lumii într-o zonă a păcii 
și colaborării.

Ambele tratate, atît cel cu Polo
nia, cît și cel cu Bulgaria, sînt re
zultatul politicii consecvente a 
partidului și guvernului României 
socialiste de dezvoltare a relațiilor 
de colaborare și cooperare cu toa
te statele socialiste ; noi vedem în 
întărirea colaborării și cooperării 
multilaterale cu toate țările socia
liste baza trainică a asigurării 
progresului fiecărui stat socialist, 
a întăririi economice și ridicării 
bunăstării fiecărui popor, a dez
voltării independente a fiecărei 
națiuni socialiste și, totodată, teme
lia consolidării necontenite a între
gului sistem socialist mondial.

Ratificarea acestor tratate de 
către Consiliul de Stat așează pe 
baze trainice, pentru încă o peri
oadă de 20 de ani, relațiile dintre 
România, pe de o parte, și Polonia 
și Bulgaria, pe de altă parte ; avem 
convingerea că aceasta' contribuie 
la cauza asigurării securității în 
Europa, la dezvoltarea colaborării 
și prieteniei intre toate statele 
lumii.

Iată de ce propun Consiliului de 
Stat să aprobe în unanimitate și 
Să ratifice aceste tratate".Consiliul de Stat a adoptat în unanimitate decretul privind ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România 

și Republica Populară Polonă, precum și decretul privind ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.în continuare, Consiliul de Stat a adoptat, pe baza dezbaterii proiectelor respective, următoarele decrete : decretul privind autorizarea și funcționarea în Republica Socialistă România a reprezentantelor firmelor comerciale și organizațiilor economice străine ; decretul privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor ; decretul pentru modificarea Decretului nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor prețioase și pietrelor prețioase, precum și decretul pentru modificarea Legii nr. 16/1968 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii Române de Comerț Exterior. Consiliul de Stat a ratificat Acordul cu privire la salvarea as- tronauților, reîntoarcerea astronau- ților și restituirea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic, precum și Acordul comercial dintre Republica Socialistă România și Republica Volta Superioară. Toate decretele adoptate au fost în prealabil examinate și avizate favorabil de comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale.Consiliul de Stat a rezolvat apoi lucrări curente.
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BISTRIȚA 
Uzina de utilaj pentru 
Industria materialelor 

de construcții 
și refractare

BISTRIȚA-NASAUD (Cores
pondentul „Scînteii", Mihai Bâzu). în aceste zile, platforma industrială din partea vestică a orașului Bistrița cunoaște din nou freamătul specific al .șantierului . A început construcția unui nou obiectiv economic : Uzina de utilaj pentru industria materialelor de construcții și refractare.Dotată cu utilaje de Înaltă tehnicitate, noua uzină va produce anual peste 16 000 tone u- tilaje diferite : tipare și cabine, mașini de sudat rețele și tras geamuri, electrofiltre, piese de schimb pentru mașini și utilaje, cărucioare și impingătoare. Primele 5 000 tone de produse vor fi fabricate incă din 1972, ur- mind ca în anul 1973 uzina să livreze și la export un număr însemnat de utilaje. La acest nou obiectiv al industriei bistri- țene vor lucra circa 3 000 sala- riați.— Construcția uzinei — spune șeful șantierului, inginerul Gheorghe Vaida — va fi executată în cea mai mare parte din elemente prefabricate, 1'apt ce va face posibilă o sporire a vitezei de lucru. Numai hala monobloc, care va constitui corpul principal de producție al uzinei, are o lungime . de 190 metri și o lățime de 140 metri și., va îngloba, peste 5 000 m.-c. prefabricate din beton, care se vor produce parțial pe șantier.

CÎMPINA 
Turnătoria de fontă 

și oțel

va de
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scinteii", C. Căpraru). In partea de nord-est a orașului Cîm- pina a început să se construiască cea mai mare turnătorie de fontă și oțel din județul Prahova. Noul obiectiv industrial avea o capacitate anuală 37 000 tone piese turnate și va fi dată parțial in funcțiune in 1973. Ea va deservi cîteva mari unități industriale, cum ar fi uzinele „1 Mai" și uzinele de utilaj chimic din Ploiești, Uzina „Hidromecanica" din Brașov, uzina „Neptun" și cea ele mecanică din Cimpina și altele.Inginerul șef Pompiliu Diaco- nescu, din partea beneficiarului, ne-a informat că importantul o- biectiv proiectat de I.P.C.M. București va fi realizat de întreprinderea specializată de construcții industriale și montaje din Brasov. „Va fi o lucrare deosebită în felul ei, a precizat el. Pentru prima dată în țară se realizează aici, pe sistemul monobloc, o uriașă hală cu o suprafață de 36 000 metri pătrați. Hala va fi echipată apoi numai cu cuptoare electrice cu arc și cu inducție, iar maioritatea o- perațiilor de comandă, de execuție și de transport se vor realiza automat si mecanizat". Vorbind de stadiul lucrărilor, interlocutorul a apreciat că ritmul lor este alert chiar de la început, în prezent, pe șantier, se execută săpături de fundații, terasamen- te. drumuri.

Răspunsul guvernului
Republicii Socialiste România 

la Aide-memnire-ul
guvernului Finlandei

După cum s-a anunțat, la sfîrși- tul lunii noiembrie 1970, guvernul Finlandei a dat publicității un Aide-memoire, care sugerează inițierea unor consultări cu privire la organizarea conferinței de securitate cu Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei, în vederea trecerii la schimburi de vederi în această chestiune în cadrul unor reuniuni multilaterale la Helsinki.Documentul a fost adus la cunoștința guvernului român pe cale diplomatică.La 31 decembrie 1970, guvernul Republicii Socialiste România a dat guvernului Finlandei răspunsul verbal de principiu la problemele prezentate în Aide-m6moire-ul finlandez.La 25 Ianuarie 1971, Kaarlo Veikko Măkelă, ambasadorul Finlandei la București, a fost primit la Ministerul Afacerilor Externe și i s-a remis răspunsul scris al guvernului Republicii Socialiste România la Aide-memoire-ul guvernului Finlandei.După ce se subliniază că propunerile conținute în documentul finlandez au fost examinate cu a- tenție de guvernul român, în răspuns se arată:„România desfășoară o intensă aetivitats pentru îmbunătățirea pe toate planurile a relațiilor de bună vecinătate între toate statele continentului european, pe baza principiilor unanim recunoscute ale suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne si avantajului reciproc, a respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, corespunzător intereselor și aspirațiilor sale vitale. în concepția guvernului Republicii Socialiste România, securitatea europeană reclamă un sistem de angajamente clare din partea tuturor statelor, precum și de măsuri concrete care să ofere fiecărui stat garanția deplină că se află la adăpost de orice primejdie de agresiune sau de orice alte acte de folosire a forței sau de amenințare cu forța și să asigure dezvoltarea lor pașnică în- tr-un climat de destindere, înțelegere și colaborare.Pentru înfăptuirea acestui deziderat, după părerea guvernului român, în prezent este necesar să se treacă neîntîrziat. fără nici un fel de condiții prealabile, la pregătirea practică și convocarea conferinței pentru securitate și colaborare în Europa. Consultările
Excelenței Sale 

Domnului VARAHAGIRI VENKATA GIRI
Președintele Republicii Indiaîn numc-le Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România al guvernului și poporului român, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului indian cele mai calde feliei- tarl> cu Prlle.lul sărbătorii naționale a Republicii India. Transmit, tot- odata, poporului indian prieten sincere urări de progres, pace și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului PAUL HAS LUCK

Guvernator General al Australiei CANBERR\Cu ocazia zilei naționale a Australiei, în numele Consiliului de Stat a! Republicii Socialiste România și al poporului român, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale. împreună cu cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului australian.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania BERLINîn legătură cu încetarea din viață a lui Hermann Matern, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Comisiei Centrale de Control a C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al Prezidiului Camerei Populare a R. D. Germane, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, vă exprim dv„ CC. al P.S.U.G. și familiei îndoliate, profunde condoleanțe și sentimente de compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general*2 Partidului Comunist Român

întreprinse de guvernul român îndreptățesc aprecierea că sînt întrunite condițiile pentru ca, paralel cu continuarea contactelor bilaterale, să se abordeze problemele concrete ale pregătirii conferinței într-un cadru multilateral, prin organizarea de reuniuni pregătitoare cu participarea reprezentanților autorizați ai tuturor țărilor interesate".Arătînd că în pregătirea conferinței este necesar să se adopte o atitudine constructivă, receptivă față de toate propunerile de natură să promoveze securitatea și cooperarea în Europa, în răspuns 
se spune :„Abordarea problemelor existente într-un spirit realist va permite soluționarea lor treptată, în interesul tuturor popoarelor europene, pe calea realizării obiectivelor nobile ale instaurării păcii, securității și colaborării pe continent. Aceasta presupune participarea directă și activă a tuturor statelor interesate, în condiții de deplină egalitate, la toate fazele pregătirii, organizării și desfășurării primei conferințe pentru securitate și cooperare în Europa, ca și ale celor ce vor urma".Subliniind că România urmărește cu, simpatie eforturile-Finlandei pentru ameliorarea relațiilor între statele europene și însănătoșirea atmosferei politice pe continent și este gata să coopereze cu Finlanda în promovarea inițiativelor orientate spre înfăptuirea a-1 cestor scopuri. în răspuns se precizează :..Guvernul Republicii Socialiste România se declară de acord cu propunerile guvernului finlandez privind efectuarea de consultări cu Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei în vederea începerii discuțiilor asupra organizării conferinței europene în cadrul unor reuniuni multilaterale. în acest sens au fost date instrucțiuni corespunzătoare ambasadorului Republicii Socialiste România la Helsinki".în încheiere se arată că, în spiritul politicii sale generale de pace și colaborare, guvernul Republicii Socialiste România va continua să militeze cu hotărîre, prin măsuri și acțiuni concrete, pentru instaurarea și dezvoltarea unor raporturi de bună vecinătate și înțelegere pe plan european, pentru înfăptuirea destinderii, securității si colaborării în Europa și în lume.
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FAPTUL! 
DIVERȘI 
Un trofeu | 
de... aurNu este bine să vinzi blana I ursului din pădure. De aceea vi- I nătorii de la A.J.V.P.S. Covasna ■ au hotărît să dovedească, pe con- I creț, valoarea trofeelor existente I pe fondurile lor de vînătoare. Și ’ astfel, pe fondul de la Vrăduț a I fost împușcat, nu cu mult timp 1 in urmă, un urs de o mărime pu- • țin obișnuită. Supus măsurători- ■ lor, acesta s-a dovedit a fi, în- I tr-adevăr, un exemplar deosebit I de prețios, care întrunind nu mai puțin de 380 de puncte CIC, I egalează recordul mondial al tro- I feelor de urs — record care apar- I ține tot țării noastre. Un exem- r plar care, după cum afirmă spe- I claliștii, înseamnă aur la orice | expoziție cinegetică.
Arhiva J
de pe șosea

De la o vreme, obținerea unui I 
act de arhivă de la U-.E.I.L. Bre- • 
zoi constituia un adevărat cal- I 
var pentru solicitanți. De cel I 
Intimplarea de mai jos este mai | 
edificatoare decit orice răspuns. , 
Intr-una din zilele trecute, pe o I 
distanță de circa 300 de metri, I 
șoseaua Brezoi-Voineasa a fost 1 
„pavată" cu tot felul de docu- I 
mente ale acestei unități. devize I 
de construcții, foi de transport, | 
carnete de inventar și recepție, . 
ștate de plată, structura fondului I 
de salarii, a prețului de cost, șta- I 
te de funcțiuni, situația produc- ’ 
fiilor lunare etc., etc. Documen- | 
tele in cauză urmau să fie mu- I 
tate de la Mălaia la Brezoi. Dar I 
cum nimeni d.n conducerea u- • 
nității n-a fost curios să vadă | 
cum se face această treabă, o | 
bună parte din arhivă nici n-a 
mai ajuns la destinație. In acest I 
caz, fiind vorba de acte, credem I 
că forurile de resort vor lua și ’ 
ele act față de o asemenea atitu- ■ 
dine, administrind celor vinovați I 
sancțiunile corespunzătoare.

Hoțul I
se numea... | 
neglijențăAnul trecut, miliția municipiu- i lui Reșița a primit o adresă din I partea conducerii întreprinderii | județene de construcții-montaj . Caraș-Severin, prin care se sem- I nala că, de la depozitul de mate- I riale de instalații, a dispărut un ’ rezervor cilindric cu o capacitate I de 10 000 litri. Organele de mili- I ție și procuratura au început de I îndată cercetările. Dar rezervo- . rul nu era de găsit nicăieri î I După aproape 9 luni de la pri- ’ mirea reclamației, iată că re- i zervorul este găsit la... Anina, j Fusese instalat la baia puțului I nr. 1 de la întreprinderea minie- . ră din localitate, chiar de către I șantierul 103 Moldova Nouă — I șantier ce aparține întreprinderii reclamante. Numai că, din gre- I șeala unui funcționar, se omisese I emiterea bonului de consum. I „Hoțul" se numea, așadar, ne- > glijență. Dincolo de hazul unei I atare întîmplări, măsurile de ri- j goare, se impun. Nu de alta, dar în felul acesta, s-ar putea să I dispară întreaga întreprindere.
De la o sen- | 
tință la alta |

Instanța iși spusese cuvintul. ■ Rămasă definitivă, sentința pro- I 
nunțată de ea trebuia executată. | 
Iată însă că executorul judecă- 
toresc, Ion Arominesei, de la I 
judecătoria din Oradea, era de 
altă părere. Stînd de vorbă cu > 
Ileana Miclăuș, pe care o inte- ■ 
resa neindeplinirea sentinței I 
pronunțate, dumnealui a incer- | 
cat să o convingă că ar ști o a- . 
nume cale pentru a preface ho- I 
tărirea respectivă, referitoare la I o problemă de spațiu locativ, ’ 
intr-o simplă literă moartă. Se I 
ridica doar un singur „dacă", j 
Exact in momentul in care il | 
considera rezolvat, strecurîndu-și , 
in buzunar suma pretinsă, omul I 
legii a fost invitat să scoată ba- I 
nil pe masă. Acum il așteaptă și 
pe el o sentință. Care nu va I 
rămine nici ea neexecutată.

„Recital" | 
suspendatCopleșit c'e propriul său „ano- | nimat", zugravul Vasile Seme- I reczki din Baia Mare, str. Garoa- | fei 67, s-a decis să dea, la Ca- . rei, o „lovitură de teatru" care I să facă senzație. învingîndu-și I tracul cu cine știe cite pahare ’ de alcool, a intrat în locuința lui I Mihai Toth (str. Duzilor 79) pe I care l-a somat să-i asigure con- l diții pentru a pune in scenă, o . idilă amoroasă. A pătruns în- I tr-o cameră, după care, dezilu- | zionat, s-a urcat pe... acoperiș, de unde, ca un brav cascador, a | sărit în curtea vecină, procurin- I du-și un ciomag. Actul al doilea I al recitalului a început spectacu- ■ los în stradă, unde „eroul" a fă- | cut zob geamurile de la vreo | opt case. Dar cînd să se îndrepte spre a noua, un grup de I „spectatori entuziaști" l-a îm- I brățișat frenetic predîndu-1 or- • ganelor de miliție. Pentru ma- ■ gistralul „recital", Vasile Seme- I reczki a fost „distins", prin pro- | cedură urgentă, cu șase luni în- . chisoare.

Rubrică redactată de : I
Dumitru TÎRCOB I
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

TESTUL DE EFICIENTA
PARTIDAL ȘEDINȚEI DE

viața de partid

In acest an
Numeroase

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii

Constantin PETROVICI 
str. M. Sturza nr. 30 lași

Ing. Marian BUCUR 
str. Gh. Lazăr nr. 38 Pitești

ușoare.Consiliul popular al comunei Tismana va executa, în continuare, în acest an 2 000 mp trotuare, pentru care a și început aprovizionarea cu dale de beton. Pentru folosirea mai bună a bazei turistice. întreprinderea județeană balneo-clima- tică și turistică va face un studiu în legătură cu amenajările necesare în zona Tismana și cu amplasarea unor indicatoare de orientare turistică în punctele Pădurea cu Liliac, Pădurea de castani, Mî- năstirea Tismana, Chioșcu lui Coș- buc etc.“.
PIESE DE SCHIMB 

IN MAI MULTE MAGAZINEîn urma unei scrisori primite de 
la D. Popescu, din str. Mecet nr. 23, sectorul 3, care sesiza deficiențe în vînzarea pieselor de schimb electrocasnice, Direcția generală co
mercială a C.P.M.B. ne-a trimis următorul răspuns : reală, întrucit în

. în „stil de duce evident și inevi- la șablonizarea activității. In

nătățire a drumului 663 Godinești — Tismana cu mixturi asfaltict

Biroul comitetului județean de partid Prahova a analizat eficiența ședințelor și adunărilor de partid din unitățile economice, jalonind cîteva măsuri menite să îmbunătățească pregătirea și desfășurarea lor — și trebuie spus că unele rezultate ale aplicării lor au început să se vadă. Este vorba acum de a continua eforturile pentru o mai judicioasă orientare tematică, de un control efectiv la fața locului pentru ca referatele prezentate să aibă un caracter analitic, de o preocupare asiduă pentru ca ședințele să se încheie cu măsuri practice a căror aplicare să fie riguros urmărită.

Agențiile județene de turism și filialele A.C.R. anunță pentru acest an programe turistice variate : vizitări <JȘ obiective tuJ ristice Valoroase, de muzee renumite, monumente istorice și de artă, pe diverse itinerare prin : R.P. BULGARIA, R.S. CEHOSLOVACĂ, R.D. GERMANA, R.S.F. IUGOSLAVIA, R.P. POLONA, R.P. UNGARĂ șl U.R.S.S.înscrieri individuale sau colective pentru excursii cu : TRENUL, AVIONUL, AUTOCARUL sau cu AUTOTURISME PROPRII.La cerere pot fi organizate excursii : cu programe speciale la manifestări sportive, culturale, tîrguri și expoziții.REȚINEȚI DIN TIMP LOCURI LA EXCURSIA PREFERATA 1

PROPUNERILE 
LOCUITORILOR 

VOR FI ÎNFĂPTUITEMai mulți cetățeni din comuna Tismana. jud. Gorj au adresat redacției o scrisoare in care făceau o serie de propuneri buna gospodărire a
Consiliul popular căruia redacția i-a rea, ne-a comunicat că „cercetînd cele semnalate s-a constatat că locuitorii au dreptate. Pentru rezolvarea propunerilor lor s-au luat următoarele măsuri : drumul comunal nr. 128, canton-Valea Mînăstirii, în lungime de 6,050 km, a fost pavat cu bolovani, iar pentru anul 1971 sînt prevăzute reparații curente în vederea eliminării denivelărilor ce au apărut. în a- ceastă zonă se execută de către Ministerul Transporturilor, prin I.C.T. Craiova, modernizarea drumului național nr. 67 D Tg. Jiu — Tismana — Baia de Aramă, iar Consiliul popular județean Gorj va efectua în anii 1972—1975 lucrări de îmbu-

„Sesizarea este Capitală comercializarea pieselor de schimb electrocasnice se face prin unitatea specializată din B-dul 1848 nr. 6 și prin citeva raioane ale unor magazine amplasate în zona centrală a orașului. în consecință, s-a hotărît ca în cursul trimestrului I 1971 «ă se introducă spre vinzare în raioanele de aparate electrice ale unităților extracentrale „Favorit“-Dru- mul Taberei, complexele comerciale Berceni-Sud și Bucureștii-Noi un sortiment minimal de piese de schimb pentru aparate electrocasnice de strictă necesitate, cum ar fi : curele pentru mașini de cusut și de spălat, becuri, rezistențe, tă- vițe pentru frigidere, tuburi racord și piese motor pentru aspiratoare etc. Ca urmare, conducerile O.C.L. Tehnometal și Universal au primit dispoziții pentru luarea măsiirilpr necesare". ';Inițiativa este apreciabilă. Socotim că este necesar să se studieze, în continuare, posibilitatea măririi numărului de unități, din toate sectoarele Capitalei, care să vîndă astfel de piese de schimb, precum și 
a lărgirii sortimentului lor.

ța oricui o adevărată catastrofă. Am anunțat telefonic și prin telegramă serviciile C.T.C. și tehnologic ale uzinei producătoare. M-au asigurat că în maximum 7—10 zile va veni un delegat al fabricii pentru constatare și remediere, interzieîn- du-mi categoric să intervin eu la aparat. Ne aflăm la sfirșitul lunii ianuarie și delegatul n-a mai venit. Aș cumpăra eu ansamblul regulator, care presupun că este defect, dar de unde 7 Cine altcineva decît uzina constructoare are obligația să remedieze defectele de fabricație la aparate 7 Deocamdată, uzina „1 Septembrie“-Satu-Mare nu-mi dă decit promisiuni, ceea ce nu o onorează.

Cadru organizat de dezbatere a problemelor majore, de confruntare a părerilor și de adoptare, pe baza experienței colective, a unor hotă- riri temeinic fundamentate — ședințele, adunările, consfătuirile reprezintă un mijloc eficient de atragere a membrilor de partid la o participare activă Ia viața organizației, o școală de educație comunistă, de călire a răspunderii partinice. Bine înțeles, cu condiția ca ședințele să nu fie privite ca un scop in sine, ci să se soldeze cu efecte practice.Investigația întreprinsă la Uzina „1 Mai" din Ploiești a urmărit să a- nalizeze tocmai acest aspect esențial — și anume eficiența ședințelor de partid. Asistind ia unele ședințe, răsfoind procesele verbale a zeci de adunări generale ale organizațiilor de bază, ale plenarelor comitetelor de partid, citind rapoartele și referatele prezentate, urmărind aplicarea planurilor de măsuri, am constatat că multe birouri ale organizațiilor de bază sint preocupate să imprime ședințelor o mai mare eficiență. La secția mecanică I, în adunările generale ale organizațiilor de bază au fost dezbătute ceie mai acute probleme ale organizării producției ; folosirea timpului de lucru, disciplina în producție, calitatea produselor. Desfășurate in spiritul exigenței partinice, avind un pronunțat caracter de lucru, dezbaterile s-au soldat cu măsuri practice a căror aplicare a contribuit la îmbunătățirea activității. Relevind aportul adunărilor de partid la mobilizarea colectivului, în soluționarea problemelor economice majore de la secția amintită ca și de la remorci, secretarul comitetului u- zinal de partid, Toma Oprea, sublinia că efectele practice ale adunărilor de partid sini nemijlocit legate de tematica lor, de măsura în care ele sînt orientate spre problemele majore de actualitate. La aceasta se adaugă „tonul" pe care referatul, raportul sau informarea prezentată îl imprimă discuțiilor — arăta in concluzie interlocutorul.Intr-adevăr, prima condiție a reușitei constă în buna pregătire a adunării de partid, in întocmirea cu spirit de răspundere a documentelor ce vor fi supuse dezbaterilor. Or, tocmai in acest domeniu am intilnit aci cazuri frecvente de formalism. Comitetul de partid de la secția sape de foraj prevăzuse în plănui său de muncă o analiză a felului in care organizațiile de bază se ingrijesc de economisirea metalului. Așadar, o temă judicios aleasă, de incontestabilă utilitate practică. Cu condiția, firește, ca referatul ce urma să fie prezentat de comitetul de partid să analizeze temeinic stările de lucruri din ateliere, de la fiecare loc de muncă, să critice tendința de neglijare de către unele organizații. de bază a acestei sarcini economice majore, într-un cuvînt să spună lucrurilor pe nume. Așteptările au fost însă înșelate datorită faptului că referatul întocmit de un singur tovarăș, fără consultarea celorlalți membri ai comitetului, s-a limitat,să înșire pe multe pagini generalități despre politica economică a partidului, la care se adăugau critici adresate în exclusivitate Centralei de utilaj petrolier și ministerului tutelar. în schimb, nici o vorbă despre rezervele din secție, despre răspunderea organizațiilor de bază, a cadrelor tehnico-administrative din uzină în depistarea a noi resurse de economisire a metalului. Nu e de mirare că de pe urma unei asemenea ședințe lărgite nu s-a putut încropi nici măcar un plan de măsuri.La secția II mecanică am Intilnit cazuri cînd temele puse în dezbaterea adunărilor de partid erau pur și simplu copiate după planurile de muncă din anul precedent. O asemenea întocmire a tematicii, șapirograf1 tabil

una din lunile anului trecut în planurile celor cinci organizații de bază din secție se prevăzuse aceeași analiză ca și cea efectuată de comitetul de partid : îndeplinirea planului pe semestrul I și sarcinile de producție pe viitoarele luni.Intrebîndu-1 pe secretarul comitetului de partid, tov. Petre Mihai, cum se face că deși în fiecare sector se ridică alte aspecte acute specifice (la atelierele de prelucrare — îndeosebi folosirea .timpului de lucru, iar la montaj — calitatea muncii etc.) birourile organizațiilor de bază copiază, tema din planul de muncă al comitetului de partid, interlocutorul ne-a destăinuit cu sinceritate că, de fapt... ședințele prevăzute în planurile de muncă ale organizațiilor de bază uneori nici nu au loc, considerindu-se însă că s-au ținut, întrucit toți membrii de partid au participat la dezbaterea pe secție. Iată pină unde ajunge formalismul !

Este, așadar, de înțeles slabul interes cu care sînt urmărite de partici- panți discuțiile la modul „de toate pentru toți". Tov. Mihai Stoian, membru al biroului comitetului uzinal de partid, s-a referit in această ordine de idei la o consfătuire organizată de comitetul sindicatului în legătură cu o problemă de cea mai stringentă actualitate : reducerea rebuturilor. Numai că în loc să se vorbească despre cauzele care fac ca în uzină rebuturile să se mențină la o cotă ridicată, despre mijloacele practice de remediere a acestei stări de lucruri, s-a vorbit ore în șir des
pre... utilitatea și necesitatea lichidării rebuturilor, atît pe ansamblul economiei naționale, cit și pe județ. Nu e de mirare că după o asemenea „consfătuire de lucru" situația a rămas neschimbată. Așadar, aproape un an lucrurile s-au tot analizat pentru ca la sfirșitul anului trecut să se înregistreze un nivel al rebuturilor la oțel in valoare de 245 milioane lei (superior anului precedent). La fontă piesele rebutate totalizează 235 tone.Lipsa de ecou, de forță de înrâurire a unor referate — după cum ne-a relatat redactorul-șef al ziarului de uzină, Vasile Sandu— a fost convingător ilustrată de un material (pe care l-am lecturat și noi) în legătură cu însemnătatea întăririi disciplinei în producție. Aveai impresia că textul cuprinde fragmente dintr-un tratat de etică sau dintr-o prelegere universitară. Ferindu-se să „supere" pe cineva, să relateze daunele aduse de diferitele cazuri concrete de încălcare a disciplinei muncii, să-i numească pe cei vinovați de asemenea abateri, referatul a plutit în nori, reușind să aducă asistența intr-o stare de acută toropeală. Evident că, în asemenea condiții, nici secretarii organizațiilor de bază, nici șefii de ateliere,- nici inginerii- șefi coordonatori ai diferitelor secții, nici alți nemembri de partid nu s-au simțit înclinați să pună degetul pe rană. Formalismul care și-a pus amprenta pe așa-zisa pregătire a adunării a dus la irosirea timpului a sute de participant! la ședință.— Păcat că la noi pierderea flagrantă de timp încă nu este blamată așa cu se cuvine — ne spunea ing. Dumitru Nistor, directorul general al Centralei de utilaj petrolier. Am mai spus-o de altfel la o discuție purtată în cadrul biroului comitetului județean de partid*: excesiva reținere a cadrelor de bază, ca și a muncitorilor in ședințe, analize și consfătuiri soldate cu rezultate minime are efecte negative asupra producției.

a întregii activități economice. Trebuie stabilit cu mai mare discernă- mînt cind, în ce problemă se impun dezbateri, iar cînd e într-adevăr nevoie să le organizăm temeinic și să ne îngrijin ca ele să se încheie cu măsuri a căror aplicare să fie riguros controlată. Nu se poate ca mai mult să stăm și să discutăm decît să facem treabă...Deși, teoretic toată lumea e de a- cord cu acest adevăr, în uzină fiecare așteaptă ca lucrurile să se îndrepte de la sine. Tovarășul Toma Oprea, secretarul comitetului uzinal de partid, relatîndu-ne despre ședințe în care se vorbește mult, dar nu se stabilește nimic precis, arăta : „Efectul unor asemenea «colocvii platonice» este cu atît mai dăunător cu cit potopul vorbăriei îneacă propunerile concrete, prețioase ale unor membri de partid. Și atunci omul, văzind că vorbește degeaba, renunță să-și mai spună părerea. Așa se explică de ce la unele adunări generale de partid iau cuvîntul mereu aceiași oameni, îndeosebi șefi de secții, care înșiră o serie de sarcini de serviciu, bine cunoscute și cu asta... «dezbaterea» s-a încheiat..."Dacă multe din ședințele ținute la uzina „1 Mai" nu au avut eficacitatea dorită, aceasta reflectă, în bună măsură, și nivelul îndrumării de către activiștii comitetului municipal de partid. Tematicile adunărilor generale, multe din referatele prezentate au fost cunoscute de către activiști ai comitetului municipal de partid. Era de datoria lor să combată cu fermitate asemenea manifestări de formalism. Pasivitatea manifestată apare cu totul nefirească. privind mai comunei.
județean Gorj, trimis scrisoa-

PREA MULTA VREME 
PENTRU O SEMNĂTURĂîn iunie anul trecut, am absolvit institutul pedagogic — secția învățători — din orașul Botoșani. . La absolvire, am primit din partea institutului asigurări că în cel mult o lună, două voi primi diploma de învățătoare. In acest timp, m-am a- dresat de mai multe ori institutului și de fiecare dată mi s-a spus că diplomele sînt la minister la semnat.Nu-i vorba numai de îndeplinit un act formal, dar lipsa diplomei are implicații mai mari. Bunăoară. Ia începutul anului școlar' 1970—1971 nu am putut fi încadrată pe post de învățătoare, fiind nevoită să funcționez pe post de educatoare. Inspectoratul, școlar nu-mi ia in considerație dovada pe care o am în locul diplomei. Rog pe această cale organele în drept să ne trimită diplomele pentru care am muncit 2 ani și fără de care nu putem fi încadrați pe posturile respective.

MASURI
TOT NU S-AU LUATIn cartierul muncitoresc Socola din orașul Iași locuiesc peste 30 000 de cetățăni. De asemenea, aici funcționează un mare număr de școli profesionale, licee de cultură generală și de specialitate etc. Cu toate acestea, la Casa de cultură a sindicatelor, dotată cu aparate de proiecție și sală corespunzătoare, nu rulează filme artistice, ca in urmă cu cîțiva ani. în afară de faptul că ne vine greu să ne deplasăm la cinematografele din centrul orașului, unde de obicei nu găsim bilete, considerăm că este în interesul tuturor să fie folosite mai bine aparatele și sala Casei de cultură.Subliniem că această problemă a mai fost sesizată de locuitorii cartierului și în ziarul județean „Flacăra lașului", dar pină în prezent nu s-au luat nici un fel de măsuri.
UZINA NU MI DA 

DECIT PROMISIUNILuna trecută am instalat în locuința mea un aparat de încălzit apa tip „Litoral 1". produs al uzinei „1 Septembrie“-Satu-Mare, care funcționează cu gaze naturale. In momentul cînd am încercat să-l pun în funcțiune am constatat că are scăpări de gaze, care, acumu- lîndu-se în aparat, provoacă o mică explozie, stingînd arzătorul. Datorită unui defect de fabricație, aparatul, căruia i se face atîta reclamă în ziare, poate produce in locuin-

RĂSPUNSURI

• RECLAMATII • SESIZĂRI

In numărul din 14 decembrie 1970 al ziarului nostru s-a pubhcat un articol in care se relata că, în urma unor sesizări întemeiate, făcute de Constantin Ciocan, salariat al întreprinderii „Nicovala" din Sighișoara — cu privire la o seamă de abateri grave de la disciplina de plan și financiară săvîrșite de-a lungul anilor de către conducerea întreprinderii — în loc să se ia măsuri energice, impuse de lege, împotriva celor vinovați și pentru curmarea ilegalităților, au fost întreprinse acțiuni cu caracter represiv împotriva autorului sesizărilor. Astfel, el a fost dat în judecată pentru calomnie, de către Mihai Ștefan, directorul general al Centralei industriale de articole casnice, utilaje și piese de schimb — forul tutelar al întreprinderii, și condamnat, — așa cum se va vedea, in mod nedrept — de către judecătoria locală Sighișoara, la amendă penală ; totodată, conducerea întreprinderii i-a desfăcut ilegal contractul de muncă, în timp ce se afla în concediu de boală, neluîndu-i în considerare certificatul medical Aceeași judecătorie locală Sighișoara, unde cel în cauză a contestat legalitatea deciziei de desfacere a contractului de muncă, i-a respins contestația, pronunțind o sentință împotriva căreia procurorul general a declarat recurs extraordinar. Acestea erau faptele la data publicării articolului amintit. Cum au evoluat lucrurile 7Mai intii, procesul de „calomnie". împotriva sentinței de condamnare au declarat recurs atît acuzatul, Constantin Ciocan, cit și reclamantul, Mihai Ștefan, Cel dintîi, pentru că s-a simțit evident, nedreptățit, considerînd că, prin sesizările sale întemeiate adresate unui organ central, n-a urmărit alt scop decît acela de a contribui la stăvilirea abuzurilor și ilegalităților ce se petreceau la întreprinderea in care lucra. Iar reclamantul, deoarece a socotit că, față de „gravitatea faptei" (sic !), pedeapsa pecuniară dată acuzatului de către instanță este., prea blinda. Nu vom intra in detaliile

chestiunii. De reținut că în finalul cererii de recurs, M. Ștefan atrage atenția tribunalului că, aplicin- du-se „numai o pedeapsă pecuniară, hotărîrea nu-și va atinge scopul educativ- preventiv" {!?). Recursurile celor două părți urmau să se judece la 17 decembrie 1970, la Tribunalul județean Mureș. Dar în timpul ședinței de judecată, instanța primește din partea reclamantului M. Șt. următoarea telegramă : „...fiind invitat la M.A.N. (subl. ns.) rog acordați un nou termen pentru susținerea și soluționarea recursului". Asupra acestui moment vom reveni.Să vedem acum ce a întreprins conducerea centralei și in legătură cu celălalt proces, privind desfacerea contractului de muncă al semnatarului sesizărilor. Menționam la început că, împotriva hotărîrii judecătoriei Sighișoara, prin care se menținea măsura desfacerii contractului de muncă al lui C. Ciocan, procurorul general a declarat recurs extraordinar, găsind-o netemeinică și nelegală. Recursul s-a judecat la 8 ianuarie a c., tot la Tribunalul județean Mureș. Dar, deși centrala nu era angajată direct în acest litigiu, a delegat la proces pe șeful oficiului juridic pentru a susține cauza, alături de jurisconsultul întreprinderii. Pe de altă parte, înainte ca tribunalul să-și dea verdictul, instanța s-a pomenit din nou cu o telegramă din partea conducerii centralei : „...rugăm respingeți recursul (1). Iar in subsidiar comunicăm că a- cest caz este în cercetarea Consiliului Sindicatelor, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și conducerii Ministerului Industriei U- șoare" (subl ns.).Cum s-au desfășurat procesele, ce concluzii s-au desprins pe marginea lor și ce soluții s-au dat ? Arătam mai sus că în procesul de calomnie, la primul termen pentru soluționarea recursului, reclamantul Mihai Ștefan a ' cerut, prin telegrama din care am citat, aminarea judecării, „fiind invitat la M.A.N.". In legătură cu această motivare, unul dintre membrii completului de jude

cată, judecătorul Horia Banciu, ne-a declarat că procedura dădea dreptul celui in cauză să obțină a- mînarea pe baza oricărui alt motiv justificat. Nu e greu de priceput de ce reclamantul a ținut să specifice anume motivul din telegramă : o manevră „diplomatică" menită să atragă atenția asupra importanței persoanei d-sale. O practică inadmisibilă, stră

fi întemeiate, el nu a urmărit altceva decît să contribuie la apărarea legalității în unitatea în care lucra. Același lucru l-a susținut și reprezentantul procuraturii la ședința de judecată, Ladislau Vantsa. Completul de judecată, a- nalizind cu atenție piesele de la dosar și constatînd lipsa oricărei intenții de calomnie din partea acuzatului, a hotărît printr-o

ci să creeze toate condițiile pentru ca acest dialog, garantat de legislația noastră, bazat pe principiile democrației socialiste, să se manifeste din plin la rezolvarea treburilor obștești, la înfăptuirea legalității, la îmbunătățirea activității în diferitele sectoare. De unde îdeea că un cetățean care acționează în lumina celor de mai sus, exercitîndu-șî drepturile. poate fi socotit...

Nimic n-a putut 
opri înfăptuirea 

dreptății 
REVENIRE LA ARTICOLUL „MĂSURI PENTRU 

ÎNDREPTARE, ORI SANCȚIUNE PENTRU 
SESIZARE ?"

ină spiritului democrației socialiste care nu îngăduie, sub nici o formă, abuzul de funcție. Cu atît mai reprobabil in împrejurarea de față, cînd M. Ștefan apărea ca persoană particulară — parte în nroces.Că telegrama nu era decit un element de „punere în scenă" o probează și următorul fapt : In pofida mențiunii sale exprese din telegramă, la noul termen acordat, 14 ianuarie a.c., reclamantul nu s-a prezentat. Astfel că. potrivit procedurii legale, procesul s-a judecat în lipsa sa. Acuzatul si-a demonstrat în fața instanței nevinovăția, subliniind că, prin sesizările sale, care s-au dovedit a

decizie definitivă, casarea sentinței instanței de fond, scoaterea de sub învinuirea de calomnie a lui Constantin Ciocan, absolvindu-l de orice răspundere penală. Totodată, a respins, ca neîntemeiat, recursul declarat de Mihai Ștefan, obligin- du-1 la plata cheltuielilor de judecată.— Păcat că n-a fost la proces și pretinsul calomniat, directorul general Mihai Ștefan 1 — ne-a declarat procurorul L. Vantsa. In instanță n-am epuizat tot ce doream să spun dacă ar fi fost și el de față. L-aș ti întrebat : cum înțelege, în calitatea pe care o are, nu numai să respecte dialogul dintre cetățean și instituția publică,

calomniator ? In cazul de față, prin sesizările făcute, C. Ciocan a apărat, în primul rind, interesele patrimoniale ale întreprinderii ; iar atunci cind a fost lezat, și interesele sale legitime. Majoritatea covîr- șitoare a problemelor semnalate de el au corespuns realității. In astfel de situații, noi ca slujitori ai legii, ai dreptății, avem datoria să-i apărăm pe autorii sesizărilor de even'uale represalii, de orice încercare de gitnire a criticii.In ceea ce privește procesul de desfacere a contractului de muncă, și aici — după cum s-a văzut — a Intrat in joc practica telegramei de influențare. Nici mai mult, nici mai

puțin, conducerea centralei cerea respingerea recursului. Cine-i dădea acest drept, pe ce se sprijinea 7 Chipurile, din dorința de a „informa" că se fac cercetări de către alte organe. Trebuie spus din capul locului că, intrucit cazul se afla in curs de soluționare la justiție și întreprinderea angajată in proces avea posibilitatea să-și susțină cauza, din toate punctele de vedere, prin cei doi reprezentanți prezenți in instanță, hotărîrea acesteia nu putea fi influențată în nici un fel de faptul că și alte organe s-ar fi ocupat, sub un aspect sau altul, de cazul respectiv. Cum poate fi calificat atunci acest act 7 Ca o încercare de intimidare, de intolerabilă imixtiune — ne-a declarat procurorul de ședință Tudor Olteanu. (De altfel, probele din dosar erau atît de concludente, incit procurorul a cerut instanței să modifice hotărîrea judecătoriei și să dispună direct reintegrarea în muncă a angajatului). Subliniem gravitatea deosebită a procedeului ilegal de care s-a folosit conducerea centralei. comițind — ca și în cazul precedent — un Incalificabil abuz. Intr-adevăr, nimic nu poate justifica dreptul pe care și l-a arogat cu de la sine putere de a angaja public, printr-un act oficial, autoritatea a trei ministere și a unui organ sTndicăl, șî de a încerca, pe astfel de căi lăturalnice, să influențeze soluția instanței.Oricine citește această telegramă iși pune întrebarea firească : oare conducerile instituțiilor a căror autoritate a fost invocată într-un asemenea scop a- veau cunoștință de intervenție 7 Nu. nu aveau 1 Iată cum s-a procedat. Din dispoziția conducerii centralei. șeful oficiului juridic. Petre Simionescu. tre- cind sub tăcere — în mod intenționat — unele aspecte ale stării sănătății lui C. Ciocan, a făcut demersuri la Consiliul municipal al sindicatelor București (17), precum și tatonări la Ministerul Sănătății. încer- cind să afle în ce condiții ar putea ti anulat acum

certificatul medical al angajatului scos din întreprindere. Explicația 7 Trebuia confecționat un motiv pentru a se menține decizia de desfacere a contractului de muncă. Acesta este substratul real al avertizării din telegramă, cum că a- cest caz se află „în cercetare". De altfel, la data expedierii telegramei, sesizarea către Ministerul Muncii nici măcar nu fusese depusă la minister l (Cit despre cercetările din partea conducerii Ministerului Industriei Ușoare, n-am a- vut posibilitatea să verificăm dacă au fost declanșate sau nu) .Iată cum. din dorința pătimașă de a se răfui cu autorul sesizărilor, conducerea centralei nu a ezitat să săvirșească un evident act de dezinformare publică. In ceea ce privește scopul a- cestor manevre — anularea certificatului medical — reținem dintr-o discuție avută cu consilierii juridici Viorel Catrava și Ion Pruncu, de la Ministerul Sănătății (a cărui autoritate a fost angajată în telegramă) : „Ceea ce solicita șeful oficiului juridic al centralei era în totală contradicție cu procedura legală. Acum, după atîta timp (șapte luni), ministerul nostru nu poate aprecia dacă certificatul medical respectiv a fost sau nu emis în condițiile legii Ca atare, el rămâne valabil. Chiar în ipoteza neonorării certificatului. el nu poate fi anulat; în consecință, absența de la serviciu a angajatului este motivată".
★Epilogul acestui caz aduce In prim plan satisfacția legitimă de a fi triumfat a- devărul. în concordanță cu întreg climatul societății noastre întemeiat pe înaltele principii ale echității și dreptății. După cum era de așteptat, tribunalul a a- nalizat cu deplină obiectivitate faptele, desființind cele două sentințe nedrepte, în acest fel. s-a confirmat încă o dată că în societatea noastră nici un act de nedreptate. de inechitate nu este tolerat. Chiar dacă un caz sau altul poate căpăta, la un moment dat. la o a- nurnită verigă a justiției

o rezolvare nedreaptă, chiar dacă se pot strecura vremelnic unele erori, esențial este că normele de procedură, cadrul legalității socialiste asigură posibilitatea de reexaminare a hotărârilor nedrepte și garantează scoaterea adevărului la lumină. înfăptuirea dreptății.In același timp, satisfacția față de soluționarea justă, legală a cazului de care ne-am ocupat. nu poate distrage atenția de la răspunderea celor vinovați de nașterea și perpetuarea unei situații în contradicție cu normele democrației noastre socialiste. Se cuvin analizate cu toată severitatea pe care o merită practicile directorului general Mihai Ștefan : pe de o parte — încercarea brutală de a înăbuși critica, de a se răfui josnic cu un ofn a cărui singură „vină" este dorința sinceră de a curma o stare de lucruri intolerabilă. pe de altă parte — tentativa de a influența pe căi nepermise. in primul rind prin abuz de funcție, actul de împărțire a dreptății. Și luate măsurile ce 6e impun !După apariția primului nostru articol („Măsuri pentru îndreptare, ori sanc țiune pentru sesizare?"), am așteptat — după cum era și firesc — un răspuns analitic. serios, din partea conducerii Ministerului Industriei Ușoare. La aceasta obliga respectul față de îege, care prevede îndatorirea tuturor conducerilor de instituții de a răspunde la semnalele critice publicate în presă, obliga respectul față de opinia publică, precum și grija — dincolo de cazul particular — de a curma cu hotărîre asemenea practici ilegale, abuzive. Răspunsul așteptat nu a sosit însă la redacție, poziția forului tutelar nu s-a făcut simțită — și astfel vinovății s-au simțit încurajați pe făgașul alunecos pe care i-au antrenat faptele și mentalitățile nesancționate. Iată însă, a venit momentul răspunderilor. momentul implacabil ai adevărului și dreptății.
Alexandru STROE 
Gheorghe PÎRVAN
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UN SISTEM DE PLATA CARE STIMULEAZĂ CONTRASTE
De aproape un an a fost dată în funcțiune la Cluj o instalație modernă de măcinare a bentoni- tei, material de largă utilitate, mai ales în industria metalurgică. Ea aparține Exploatării miniere Cluj, din cadrul Centralei minelor de fier și nemetalifere. Aici este prelucrată bentonita de la Valea ' Chioarului pentru metalurgie și cea de la Răzoare, cu un mare grad de alb, ce se folosește îh industria hîrtiei. De cîteva zile, a început și prelucrarea bentonitei de Răzoare pentru cimenturile speciale. Bentonita prelucrată în instalația de la Cluj este de bună calitate, fapt ce a făcut să fie foarte apreciată și solicitată de consumatori.Alături de instalația de bentonită funcționează o 

alta pentru măcinarea feldspatului de la Muntele Rece, cu o capacitate de 21 000 tone pe an, materie primă pentru industria ceramicii. Tot aici, dintr-un amestec de feldspat și sodă rezultă „fixul", praf utilizat pentru curățatul veselei, obiectelor sanita
re, porțelanului și sticlei.Exploatarea minieră Cluj dispune de mari cantități de calcar, solicitat, mai ales, de Combinatul siderurgic Galați și de uzinele de produse sodice. De asemenea, din Dealul Feleacului se extrag cantități importante de nisipuri speciale, utilizate în turnătoriile de nemetalifere. Exploatarea minieră Cluj are în planul din acest an valorificarea și a altor bogății naturale, printre care caolinul și nisipurile siderurgice de la Mera și daci ta neagră ■ din cariera de la Bologa, pentru construcții ornamentale.

Tehnică modernă 
produse de calitate

Imaginea de jos prezintă interiorul uneia din unitățile Combinatului textil Galați, înzestrat cu mașini și instalații de înaltă tehnicitate. In prezent, la sectorul filatură, de exemplu, ■ se înfăptuiește un proiect de reutilare și modernizare. Lucrările au in vedere înlocuirea unor subansamble ale mașinilor de cardat si flyerelor, instalarea unor laminoare noi, a unei părți a ringurilor, îmbunătățirea instalației de condiționare și altele. Ca urmare, capacitatea sectorului va crește către sfir- țitul anului cu 745 tone fire cardate de bumbac.în unitățile Combinatului textil din Galați se produce un bogat sortiment de țesături din fire de bumbac, de poliester, fire polinodice și de celofibră. Realizate in cele mai diferite contexturi și poziții coloristice, țesăturile gălățene (multe din ele neșifor.abile) sînt tot mai solicitate nu numai în țară, ci și peste hotare, anul acesta urmind să se exporte de trei ori mai multe țesături decît anul trecut.

Cum sint înțelese , și aplicate acum, tn prima lună a anului în care am intrat, cerințele legii contractelor e- conomice, pentru asigurarea la timp a cantităților de materii prime și materiale necesare activi- . t.ății productive ? în județul Timiș, unde ne-am axat investigațiile noastre. constatăm că există întreprinderi care dispun folii de comenzi complete asigurată baza materială, tracte, pentru cea mai mare parte a acestui an. Să restrîngem însă sfera analizei numai asupra stadiului asigurării cu contracte de aprovizionare și desfacere pe trimestrul in curs. Nu este nicidecum tardivă și inutilă o asemenea analiză, așa cum ar părea Ia prima vedere, știindu-se că fiecare întreprindere ar trebui să aibă clarificate, la ora actuală,, toate problemele încheierii contractelor economice, cel puțin pentru prima parte a anului.Răsfoim la direcția județeană de statistică filele unui voluminos dosar întocmit in legătură cu „golurile" e- xistente în asigurarea cu contracte de aprovizionare și desfacere în acest trimestru. Filele poartă antetul tuturor marilor unități economice din județ : Uzina mecanică Timișoara, întreprinderile „Electromotor" și „Electro- bănat". combinatele textile, combinatul de pielărie și încălțăminte ș.a. Pină Ia sfîrșitul primei decade din a- ceastă lună, la Uzina mecanică din Timișoara nu se contractase decît circa 65 la sută din necesarul de materii și materiale pe trimestrul I. .iar la întreprinderea „Azur" se mai „căutau" furnizori pentru materii prime și materiale în valoare de 11 milioane Ici. Cu nimic mai satisfăcător este stadiul asigurării portofoliului de comenzi. Combinatului textil nr. 1 îi lipsesc contracte de desfa- : cere pentru o producție in valoare de circa 25 milioane lei, iar întreprinderii „Tehnolemn" pentru 15 lei.Cu alte cuvinte, deși legea telor economice precizează tru materiile prime de bază contractele trebuie încheiate cu șase luni înainte de începerea perioadei de plan, că producătorii au o- bligația .să-și asigure portofoliul cu comenzi pentru a permite utilizarea la maximum a capacităților de producție de care dispun, s-a intrat in noul an fără ca unele întreprinderi gă-și cunoască furnizorii și beneficiarii reali, nici cel puțin pentru pro-

HĂRNICIA, MUNCA CALITATE • Constructorii

In aceste zile, în cooperativele agricole se desfășoară adunări gene
rale, in care se analizează rezultatele obținute anul trecut in activitatea 
economică și financiară, se dezbat și se aprobă planurile de producție 
pe acest an. Aceste adunări analizează modalitățile de aplicare, in con
dițiile concrete ale fiecare? unități, a măsurilor stabilite de conducerea 
partidului privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii 
agriculturii, măsuri menite să pună pe baze noi, mai puternice, în
treaga activitate de producție în cooperativele agricole. Așa cum s-a 
subliniat și in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu la ședința de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970, este necesar să se stu
dieze temeinic atît formele de organizare și retribuire care se propun 
să fie introduse, cit și condițiile specifice din fiecare, unitate. Hotări- 
rea de a se introduce o formă sau alta, alegerea momentului aplicării 
trebuie să o ia adunarea generală a cooperativei agricole. Rezultă de 
aici că organele agricole au datoria să explice, să dea sugestii, pe baza 
studierii condițiilor concrete, să facă propuneri și să sprijine introdu
cerea noilor forme. Am urmărit cum S-au dezbătut aceste probleme in 
adunările generale a trei cooperative agricole : Păunești, județul Vran- 
cea, Reuseni, județul Suceava, și Hemeiuși, județul Bacău.La cooperativa agricolă din Pău

nești s-au realizat, în medie, la hectar, 1 717 kg griu, 2 295 kg porumb, și 6 500 kg struguri. Ferma zootehnică și-a depășit sarcinile de plan, reali- zind venituri bănești de peste 1,1 milioane lei. Majoritatea celor 33 cooperatori care au luat cuvîntul la discuții au arătat că in 1970, deși au fost obținute rezultate bune in producție, ele n-au fost nici pe departe la nivelul posibilităților pe care le .oferă condițiile naturale și economice în care își desfășoară activitatea această cooperativă. Cauzele care au determinat ca în unele brigăzi și echipe să se obțină recolte mici au fost analizate în lumina măsurilor luate de conducerea partidului privind îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii in cooperativele agricole.. Și aici s-a văzut cite neajunsuri a avut vechiul sistem de plată, care ducea la egalizarea veniturilor și nu dădea posibilitatea remunerării cooperatorilor în deplină concordanță cu munca depusă și rezultatele în producție.In brigăzile nr. 3 și nr. 4, pe unele parcele de. vie lucrările au fost făcute cu intirziere, ceea ce a făcut ca via să fie. năpădită de buruieni și atacată 'de .mană. „Membrii acestor brigăzi — spunea cooperatorul Vasile 
Duman — ieșeau tirziu la lucru, plecau acasă devreme, făceau treabă de mîntuială. Ca urmare, recolta a fost mică, iar pe unele parcele nu s-a cules nici un ciorchine". „La prășit. în unele echipe, spunea Safta Fragă, sînt cite unii care se grăbesc, taie plante-

le, nu sapă bine pămînțu! și cind a- jung la capătul rindului mai și rid de cei rămași în urmă. Iată de ce este bine să fim retribuiți in acord global, care face ca venitul să fie mai mare sau mai mic după cum este și producția".

zat la fel de realist și prevederile noului plan. Fiecare și-a adus contribuția ia găsirea celor mai potrivite măsuri care să asigure îndeplinirea și depășirea sarcinilor. Și acestea sînt substanțial mai mari decît realizările de anul trecut : producțiile medii la hectar planificate suit de 2 460 kg la grîu, 3 080 kg la porumb, 30 000 kg la sfecla de zahăr, 17 070 kg la legume, 9 650 kg la. struguri. Adunarea a ho- tărît să se vîndă suplimentar statului 393 tone cereale, 24 tone floarea-soa- relui, 247 tone legume, 350 tone struguri, 310 hi lapte vacă, 45 hl lapte oaie și 9,5 tone carne. Dar pentru ca aceste prevederi să fie realizate și depășite, cooperatorii au stabilit cum să se organizeze munca în cadrul brigăzilor, scoțînd la iveală numeroase posibilități de punere în valoare a rezervelor existente în cooperativă.Cooperativa agricolă Reuseni, județul Suceava, dispune de 1 929 hectare teren de bună calitate. Anul trecut, cu toate condițiile climatice nefavorabile din primăvară, care au dus la prelungirea campaniei de însămîn-

De altfel, și ceilalți vorbitori au optat pentru aceeași formă de retribuire, de cointeresare in obținerea u- nor producții sporite. „Anul trecut, a ținut să precizeze Iordache Novac, la școala de viță, cei care au lucrat conștiincios au realizat și un procent mai mare de vițe de calitatea I. Alții au lucrat prost și, ca urmare, procentul vițelor de vie de calitate a fost mai mic. Corect și cinstit era ca cei care au muncit mai bine să cîștige mai mult. Dar nu s-a procedat așa. Abia de acum, prin introducerea acordului global, fiecare va fi răsplătit după producția obținută".Cei care au luat cuvîntul au anali-

țări și la scurtarea perioadei de vegetație a plantelor, s-au obținut, prin aplicarea unei agrotehnici adecvate, in medie la hectar, 2 030 kg porumb, 1 880 kg grîu, 18 255 kg cartofi și 27 255 kg sfeclă de zahăr, iar în zootehnie s-a ajunsja o producție de aproape 2 000 litri lapte de la fiecare din cele 300 de vaci. Ca urmare, valoarea unei norme convenționale a ajuns la 28 lei. Și în adunarea generală a cooperatorilor din Reuseni s-a arătat ce trebuie făcut pentru sporirea, în continuare, a producției și a veniturilor. „Unii cooperatori — spunea brigadierul Daniel Săndulache — nu participă regulat la muncă, alții încep lucrul cu întitziere șau.; execută- lucrări de slabă calitate,-Așa se face-.câ fa grădina de legume s-a pierdut o producție Vde peste'.:40flOO.- lei";; Acess tea au fost considerentele care au făcut ca, în cadrul adunării generale, să se evidențieze rezervele de care dispune cooperativa pentru sporirea producției și a veniturilor, prin introducerea retribuirii muncii în acord global, lnginerul-șef Constantin Cor- duș, spre exemplu, spunea că „noile măsuri luate de conducerea partidului dau putința cooperativelor agricole să stabilească ce plante să cultive, nivelul producției care să se obțină. Și la Reuseni s-a schimbat structura culturilor, extinzîndu-se plantele care, in condițiile locale, dau cele mai bune rezultate. Astfel a luat ființă o fermă specializată în producerea semințelor pe 710 hectare. De asemenea, s-a renunțat la unele culturi mai puțin rentabile in favoarea cartofilor și sfeclei de zahăr, care aduc mari venituri".In acest context — după cum spunea țăranul cooperator Nicodin Petri- șor —„se simte nevoia linei revizuiri a planificării și distribuirii terenului pe

oameni și formații de lucru, îneît fiecare să dispună de condiții egale privind fertilitatea solului". El a propus ca terenurilor mai slabe să li se acorde prioritate în folosirea îngrășămintelor chimice.Cu ajutorul zecilor de propuneri făcute de, către participanții la discuții a fost definitivat planul de producție pe 1971 care, printre altele, prevede să se obțină în medie la hectar cite 18 000 kg cartofi. 2 500 kg grîu și 22 000 kg sfeclă de zahăr, sta- bilindu-se, totodată, ca valoarea fiecărei norme convenționale să fie de 30 lei. în cadrul adunării s-a calculat, de pildă, că în condițiile realizării tuturor sarcinilor prevăzute in normele convenționale, un îngrijitor mulgător poate ajunge la un cîștig mediu lunar de 1 620 lei, iar unui cooperator care lucrează la cultura mare îi va reveni un venit anual de peste 10 000 lei, plus cota parte de retribuție suplimentară din depășirea prevederilor de plan.Valorificarea mai bună a rezervelor de sporire a producției a fost ideea cafe a stat în centrul discuțiilor purtate de cooperatorii din comuna Hemeiuși, județul Bacău, in adunarea generală care a avut loc zilele trecute. Deși în condiții climaterice mai. puțin favorabile, anul trecut cooperatorii de aici au reușit să obțină în medie Ia hectar aproape 3 700 kg porumb boabe, 18 100 kg cartofi, 25 000 kg sfeclă de zahăr.„Ne bucură rezultatele cu care am încheiat anul trecut, a spus brigadie- - rul Gheorghe l’ăduraru. Ele sînt mai bune decît cele de pînă acum. Dacă analizăm însă lucrurile mai atent ne dăm seama că dispunem de posibilități de a obține recolte mult mai mari. Un exemplu. De pe 10 ha irigate și lucrate ca la carte, am recoltat cite 7 000 kg porumb boabe la hectar. Consider că nimic nu ne împiedică să obținem asemenea producții pe întreaga suprafață. Să nu uităm că plusul de recoltă pe care puteam să-l realizăm a fost pierdut din vina celor dare n-au prășit la vreme, nu au îngrășat pămîntul, nu au asigurat densitatea optimă și nici nu au cules la timpul potrivit". „Cu toate că de pe aceeași suprafață am recoltat de trei ori mai multe legume decît in 1969, nu ne putem declara mulțumiți — a arătat in adunare cooperatoarei Floarea Calinciuc. La unele culturi"' ăm avtrt destule pier- . deri. Și asta, fie din. cauza neglijențelor.' fie din. lipsă de. disciplină. Nerecoltată la vreme, o bună parte din producția de spanac a rămas pe cîmp, usturoiul și ceapa le-am scăpat în buruieni, iar varza nu a crescut pentru că- n-a fost udată". Cooperatorii din Hemeiuși au arătat că și in zootehnie rezultatele puteau ti mai bune.Călăuzindu-se de indicațiile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu din noiembrie 1970, cooperatorii din Hemeiuși au hotărît să organizeze brigăzi și echipe specializate, iar pentru creșterea cointeresării în muncă să introducă sistemul de retribuire în acord global. Propunerile făcute, angajamentele luate de cooperatorii din Hemeiuși sînt o garanție că prevederile planului de producție pe acest an .vor fi îndeplinite și depășite.
Gh. BALTA 
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ducția trimestrului în curs. Deloc corespunzătoare este situația analizată și pe ansamblul economiei județului Timiș. Astfel, la începutul decadei a Il-a a lunii ianuarie, din necesitățile producției pe trimestrul I nu se contractaseră materii prime și materiale în valoare de circa 300 de milioane lei, iar la desfacere lipseau contracte pentru mărfuri în valoare de 130 milioane lei. Aceste lucruri se întimplă intr-un județ care are una din cele mai mari dreșteri ale producției — de 12,3 Ia sută — in anul in curs față de anul trecut, în întreprinderi de mare importanță pentru economie. Este fi-

Intr-adevăr, Uzina mecanică din Timișoara a încheiat un contract cu Combinatul de materiale de construcții din Aleșd pentru livrarea a două poduri rulante electrice pînă la sfîrșitul acestui trimestru. De aceea, uzina timișoreană a solicitat în termen legal uzinei „Elecțroputere" din Craiova patru motoare electrice de 90 kW necesare podurilor rulante. Cu toate argumentele și repetatele solicitări, uzina crăioveană refuză să contracteze motoarele înainte de lună mai. Și așa,-acum cind au rămas doar cîteva săptămîni pînă ce podurile rulante pentru Aleșd vor

Aleșd, nu poate să nu țină seama faptul că este vorba nu de un ca-la de priciu al beneficiarului, cj de un motiv economic serios : asigurarea la timp a podurilor rulante necesare punerii in funcțiune a unui mare con- binat de materiale de construcții.Nu este justificată cu nimic nici încheierea cu intirziere a contractelor de desfacere, știut fiind faptul că legea contractelor economice interzice introducerea in fabricație a produselor care nu au desfacere a sigurată. Cum șe explică rămînerile in urmă, in acest domeniu, amintite la început ?

BENEFICIARI Șl FURNIZORI 
intr-o perpetuă căutare reciprocă

DIN NOU DESPRE PROBLEMA MULT TERGIVERSATĂ A PERFECTĂRII CONTRACTELOR ECONOMICE

resc să întrebăm ce s-a făcut în întreaga perioadă de pregătire a fabricației acestui an in aceste întreprinderi timișorene ?— Am stabilit din timp necesarul de aprovizionat, am făcut comenzi de produse la furnizori, aift. revenit de două-trei ori, chiar de patru ori la unii dintre ei. cu note, cu adrese și telexuri pentru a-i determina să-și spună punctul de vedere. în legătură. cu cererile uzinei — relatează tov. 
Dumitru Luțai, directorul comercial al Uzinei mecanice din Timișoara. Măsurile de precauție pe care și le iau o serie de furnizori la încheierea contractelor — mai ales cînd se discută termenele de livrare — sint exagerate și incomode pentru beneficiari. Mai exact, aș spune că unii furnizori se gîndesc mai repede la prevenirea — dar nu pe căi oneste — a sancțiunii care rezultă din neres- pectarea clauzelor contractuale și mai puțin la onorarea optimă a unor cereri ale diferiților beneficiari.

trebui livrate, asigurarea subansam- blelor principale rămîne în suspensie, nefiind încheiate nici măcar contractele. S-au produs divergențe, s-au întocmit dosare cu reclamații. iar în prezent se așteaptă „binecuvintarea" conducerii grupului de uzine și a ministerului. Cind se vă înțelege oare de către furnizori că încheierea contractelor în timp util și stabilirea u- . nor termene optime de livrare constituie. in ultimă instanță, nu un act de bunăvoință, arbitrar, nu o favoare, ci unul din țelurile majore ale întregii activități productive ? Pentru Cine produce . fiecare uzină dacă nu pentru satisfacerea promptă a nevoilor unor beneficiari cerți și, in final, a unor cerințe înalte ale economiei 1 Iar in cazul amintit este evident că verdictul forurilor competente din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.' in legătură cu termenul de livrare a motoarelor electrice pentru podurile rulante destinate unității de

— Nu am reușit să contractăm Întregul volum al producției din trimestrul I, deoarece unele articole nu au fost solicitate la nivelul cantităților planificate de noi — ne-a spus tov. Dumitru Banea, director comercial al Combinatului textil nr. 1 din Timișoara. Așa. de pildă, dintre articolele.1 prezentate de fabrica de ciorapi, sortimentul ciorapi filați nu a fost solicitat de către comerț decît in mică măsură, datorită prețului prea ridicat. Precizăm că planul valoric va fi totuși realizat, deoarece unele produse cu valoare ridicată au fost contractate' in cantități mai mari decît am prevăzut initial.Aparent totul este justificat. Nu există contracte de desfacere la nivelul planului pentru că nu solicită comerțul anumite produse (de ce nu se ■ oferă altele, de bună calitate și la prețuri accesibile ?) sau pentru că fabricile de confecții refuză să încheie contracte (pe ce bază produc fabricile

de stofe dacă nu cunosc încă în întregime cererile beneficiarilor ?). In același timp, pare să-și facă loc si o oarecare atmosferă liniștitoare, știindu-se că planul valoric va fi, realizat (cu cită ușurință se renunță la bătălia pentru realizarea, înainte de orice, a planului pe sortimente, nu numai valoric, în întreprinderi din industria ușoară !).Asigurarea cu contracte de desfacere a întregii producții, în toate u- nitățile industriale, departe de a fi o cerință formală a legii economice, devine la ora gura măsură care poate losirea la maximum, în înaltă eficientă, a potențialului tehnic și uman de care dispune fiecare întreprindere. De asemenea, logica e- conomică elementară duce la concluzia că dacă nu există contracte de a- provizionare. nu este asigurată nici baza materială a producției. Efectul? Apar inevitabilele goluri în producție, urmate de neritmicitate și de asaltul de la sfîrșitul lunii. Așa. de pildă, la întreprinderea „Electromotor" din Timișoara. lipsa benzii bimetal — necontractată încă — afectează, serios în aceste zile fabricația releelor de radiator, iar la Uzina de reparații din Timișoara nu este greu de presupus care sînt implicațiile directe ale ne- acoperirii cu contracte în proporție de 70 la sută a necesarului de piese de schimb pentru trimestrul in curs.Așadar, la ora actuală. în plin efort de realizare a planului pe trimestrul I. în județul Timiș se caută furnizori și beneficiari pentru diferite produse. Evident, nu mai este timp pentru a- nalize și discuții pentru reveniri cu adrese și solicitări interminabile si ineficace. Comitetele de direcție ale întreprinderilor furnizoare și beneficiare, consiliile de administrație ale centralelor și grupurilor de uzine trebuie să se mobilizeze pentru a lămuri . operativ și definitiv — pină la încheierea contractelor — fiecare din problemele aflate în suspensie. Atîta timp cît contractul economic este un instrument de planificare, nimănui nu-i este permis, să se joace cu a- proximații și incertitudini. Sarcinile de producție stabilite prin planul de stat, trebuie să fie tn întregime acoperite cu contracte, care să asigure realizarea în întregime a fiecărui obiectiv al planului.

Recent s-au inaugurat 
podul de peste riul 
Buzău, care face legă
tura cu șoseaua Ne- 
hoiașul—Gura Teghii, 
și podul de la Gura 
Teghii distrus anul tre
cui de furia riului 
Bîsca. în munți au mai 
fost date in exploatare 
in ultimele luni alte 70 
de obiective : drumuri, 
lucrări de artă, lucrări 
de corectare a torenți
lor și de combatere a 
eroziunii solului. Toate 
acestea sînt rezultatul 
muncii deosebite, ade
seori presupunind e- 
forturi ieșite din co
mun, al disciplinei fer
me, al măiestriei pro
fesionale a colecti
vului întreprinderii de 
construcții forestiere 
din Buzău. întreprinde
rea, care își desfășoară 
activitatea în 11 județe 
din sud-estul țării, a 
reușit să realizeze în 
anul 1970 o producție 
suplimentară de 37 mi
lioane lei. Acum șase 
luni — ne scrie cores
pondentul nostru, Radu 
Gheorghiu — cind a- 
pele ieșite din matcă 
au devastat munții din

zona Nehoiu, pe înăl
țimi s-au deschis șan
tiere unde, în condiții 
deosebit de grele, a- 
veau să se execute lu
crări de apărare și con
solidare, construcții de 
poduri și terasamente, 
suprastructuri de dru
muri ; 900 000 tone de 
piatră s-au mutat din 
loc. S-au executat 45 000 mc de zidărie și 
betoane {echivalentul a 
1 300 apartamente). A- 
dăugind la acestea 
proba de conștiinciozi
tate, buna organizare a 
șantierelor, folosirea la 
cote maxime a randa
mentului utilajelor și 
mașinilor, introducerea 
de noi tehnologii de 
construcție a drumuri
lor și lucrărilor de co
rectare a torenților, ta
bloul devine mai com
plet. Din el nu poate 
lipsi una din mindriile 
constructorilor buzo
ieni: realizarea drumu
lui turistic asfaltat cu 
bandă dublă Sinaia- 
Cot-a 1 400; i 
duetul de la 
sa, pe Valea 
Constructorii 
știu să fie la 
Pe piscuri.

® Fachirii

Nu ne putem aștepta, 
de bună seamă, ca o- 
grada morarului să fie 
presărată cu șuruburi și- 
cuie, iar cea a unei 
uzine metalurgice cu 
boabe de porumb sau 
făină. Putem pretinde 
insă ca și ograda u- 
nuia și a altuia să 
fie curată, iar pro
dusele bine depozi
tate și păstrate. La u- 
zina „Industria sîrmei" 
din Cîmpia T urzii, unde 
succesele colectivului 
sint cunoscute și apre
ciate, corespondentul 
nostru județean, Al. 
Mureșan, a intîlnit și 
aspecte ale risipei, ne
glijenței. în apropierea, 
secției de cuie, te in- 
timpină un maldăr de 
materiale prefabricate 
pentru lăzi în neorîn- 
iuială, supuse intempe
riilor, în parte degrada
te. în jurul acestei sec
ții, drumurile sînt pa
vate cu cuie. De un

în județul Bacău a 
fost inaugurată o ac
țiune de răspîndire a 
experienței valoroase, a 
toilor cuceriri ale știin
ței în domeniul agri
culturii, sub denumirea 
de „Agrozootehnica ’71". în această acțiune 
sint antrenați specia
liști din cadrul unități
lor agricole, cercetători 
și oameni de știință din 
diferite institute și sta
țiuni experimentale de 
pe meleagurile băcăua
ne și din alte județe ale 
țării. Programul întoc
mit cuprinde o gamă 
variată de manifestări:

La sfîrșitul lunii decembrie 1970. întreprinderea de aprovizionare din județul Covasna a primit de la Ministerul Agriculturii și Silviculturii, departamentul I.A.S., planul de dotare cu utilajele solicitate de către întreprinderile -i- gricole de stat din județ pe anul 1971. Valoarea noilor dotări se ridică la cifra de a- proximativ 80 milioane lei — tractoare, mașini agricole, diferite materiale. O dată cu sosirea noului an au început și livrările. S-au primit. pînă nu de mult. 12 tractoare și diferite materiale. Livrările ar fi fost cu mult mai mari (o a- testă telegramele primite din partea uzinelor producătoare) dacă întreprinderea de a- nrovizionare din iude-

perete sînt rezemate 
cîteva tone de sîrmă 
ruginită. Acest din 
urmă articol te înso
țește pe tot spațiul din

■ ■ interiorul uzinei. Pe 
drumurile de acces în 
secții și depozit sint 
presarăți in 
duială colaci de sîr
mă de toate 
le. Camioanele, 
carele calcă- pe ele fără 
să se sinchisească.

La oțelărie, la lami
noare, trăgătorii, mun
citorii se străduiesc să 
economisească cît mai 
mult metal. Atunci de 
ce conducerea uzinei 
admite risipa in afara 
secțiilor ? Are cumva 
de gind să încerce re
zistența cauciucurilor 
autovehiculelor care se 
deplasează prin între
prindere sau urmăreș
te familiarizarea sala- 
riaților cu mersul pe 
cuie în vederea pregă
tirii lor ca fachiri ?

simpozioane, schimburi 
de experiență, confe
rințe, demonstrații 
practice, mese rotunde 
ce vor avea loc in ca
drul celor 19 consilii in- 
tercooperatiste din ju
deț. „Agrozootehnica 
’71“ a debutat cu un 
simpozion in cadrul că
ruia au fost expuse te
mele: „Agrotehnica te
renurilor în pantă", 
„Problemele actuale și 
de perspectivă în pre
venirea și combaterea 
eroziunii solului" și 
„Noutăți în domeniul 
alimentației animale
lor".

tul Covasna ar fi comunicat furnizorilor contul de virament si numărul de poziție de unde se efectuează plățile Dar. din păcate. acest lucru nu s-a putut face. Cifrele • respective nu se cunosc. Din această cauză. reprezentanții întreprinderii aleargă de săptămîni la direcția agricolă județeană, la bancă, la Trustul I.A.S. Brașov în căutarea numărului de cont. In zadar, nimeni nu reușește să lucrurile.trece, scadențele de livrare se apropie, există pericolul pierderii unor comenzi și. în plus, al penalizărilor. O recompensă pentru cei ce vor găsi numărul de cont ? Nu. o penalizare pentru cel care l-a pierdut.
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Creșteri spectaculoase în ramurile-cheie ale industriei
ARGEȘ 1971. La cumpăna dintre două decenii, la 

răscrucea dintre două cincinale, județul, evocat bucolic 
in versurile lui Ion Pillat și cunoscut nu cu mulți ani în 
urmă exclusiv prin tradiționalele sale livezi, a intrat în- 
tr-o nouă „zodie" a dezvoltării. Cincinalele trecute au 
pus bazele industrializării, iar ultimii cinci ani au con
turat cu pregnanță proiilul Argeșului contemporan.

S-ar putea vorbi, in primul rînd, despre un CINCI
NAL AL CHIMIEI. Să ne gîndim numai la faptul că în 
1970 producția industriei chimice a crescut față de 1965 
de Al de ori; să ne gîndim la platforma chimică, 
pădure argintie de instalații complexe, care se întinde 
lingă Pitești pe o suprafață de peste 100 de hectare.

Dar tot atît de bine s-ar putea vorbi despre un CIN
CINAL AL AUTOTURISMULUI ROMANESC. In doi ani și 
jumătate, pornindu-se practic de Ia zero, de pe banda 

K

de montaj au ieșit peste 30 000 de autoturisme „Da
cia", iar calificativul excelent a însoțit permanent pe 
șoselele țării această spectaculoasă realizare.

Enumerarea ar putea continua: CINCINALUL ENER
GIEI ELECTRICE, de pildă, ar ii o altă caracterizare 
conformă cu realitatea economică a județului. La 31 
decembrie 1970 producția de energie a tuturor hidro
centralelor de pe Argeș ajunsese la aproape 2 miliarde 
kWh.

Cincinalul chimiei, al autoturismului, al energiei elec
trice... Mai exact, cincinalul creșterii impetuoase a in 
dustriei. Toate datele statistice din paginile de față ilus
trează această afirmație, constituind o expresie con
vingătoare a politicii științifice a partidului, de repar
tizare rațională a forțelor de producție în toate jude
țele țării.

INVESTIȚIILE

Volumul total 11,9 MILIARDE LEI
in industrie

AL PRODUCȚIEIINDUSTRIALE .
196 6-1970

v-. ....—...

întreprinderi noi
• HIDROCENTRALA „GH. GHEORGHIU-DEJ” * produs din momentul intrării în funcțiune și pînă Ia sfîrșitul cincinalului 1 594 290 000 kWh.
• HIDROCENTRALELE DE PE ARGEȘ, ^n aval ?t amonte (Oiești, Albești, Cerbureni, Cumpănita, Vîlsan, Valea la

șului). Producția lor totală în cincinal: 341 602 000 kWh.
© UZINA DE AUTOTURISME PITEȘTI, ultima „Dacie" a cincinalului purta numărul 30 248.
• RAFINĂRIA PITEȘTI (cu instalația de desulfurare a gazelor). Valoarea investiției: 1 435 000 000. Pînă la 31 decembrie aici s-a realizat o producție în valoare de 850 000 000 lei. Valoarea zilnică a producției: 3 milioane lei.
• COMBINATUL PETROCHIMIC (cu complexul de piro- liză, instalația de acrilonitril, fabrica de polietilenă, instalația de clorură de cianurii,^instalațiile dețclorură de sodiu, de izotriazo- don și de furfurol). De la intrarea în funcțiune pînă Ia, finele Cincinalului s-a? realizat o producție în valoare de 1625 000 000 lei. Producția anuală de acrilonitril, transformată în'fibre de celuloză, este echivalentă cu țesăturile din lîna a 2,5 milioane de oi. Producția anuală, de polietilenă, transformată în folii, ar acoperi de trei ori suprafața țării. Valoarea tonei de materie primă este de 580 de lei, iar după transformarea ei în produse finite valoarea tonei ajunge la 8 500 lei; de 14 ori mai mare.
• FABRICA DE MOTOARE ELECTRICE a produs — tn perioada 1967—1970 — 1 012 000 motoare electrice și 210 000 motoare electrice asincrone.
© FABRICA DE STOFE „ARGEȘANA". om iunie 1969 și pînă ,1a 31 decembrie 1970 s-au realizat 3 200 tone de fire și peste două milioane de metri pătrați de țesături.
O COMBINATUL DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAU

CIUC a intrat în producție la 1 aprilie 1970 cu prima fabrică de benzi transportoare și plăci din cauciuc, avînd o capacitate de 2 000 de tone. în 1971, în faza finală, combinatul va produce 22 000 de tone.
• FABRICA DE BERE. De la intrarea In producție (21 iulie 1969) a realizat circa 60 de milioane de sticle de bere.
• FABRICA DE PÎINE. „Șarja" zilnică : pîine pentru 80 000—90 000 de locuitori.
• FABRICA DE DROJDIE FURAJERĂ.
• SECȚIA DE PREPARATE DIN CARNE.

S-au dezvoltat și modernizat
• EXPLOATAREA MINIERA SCHITU GOLEȘTI
• EXPLOATAREA MINIERĂ CÎMPULUNG
• UZINA DE PIESE AUTO COLIBAȘI
• COMBINATUL TEXTIL PITEȘTI
• NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE PENTRU NEGRU DE 

FUM LA UZINA CHIMICA PITEȘTI
• UZINA MECANICĂ MUSCEL
• FABRICA DE CONSERVE BĂICULEȘTI — SECȚIA TO- 

POLOVENI

curtea d

Hidrocentrale

^£3^3? Uz.de autoturism^ Pihi

Z4. mecanică,. Muscel 
"^^e^Ulalforma petrochimii

JSfflE Blocuri de locuințe

-Așezăminte cultural

masivul fâgâraș

BAZA TEHNICA A AGRICULTURII
© Pînă la jumătatea anului 1970 

NUMĂRUL TRACTOARELOR A CRESCUT 
CU 724, IAR AL COMBINELOR CU 485 
fată de anul 1965. ÎN PREZENT PE OGOA
RE LUCREAZĂ 2 365 DE TRACTOARE, 
1 050 COMBINE PENTRU CEREALE, PRE
CUM Șl NUMEROASE SEMĂNĂTORI Șl 
ALTE MAȘINI AGRICOLE.

• ÎNCĂRCĂTURA PE TRACTOR A SCĂ
ZUT LA 90 HECTARE, DE LA 160 ÎN 1965.

• Pentru deservirea cooperativelor agricole 
funcționează 20 de stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii.

SUPRAFAȚA LIVEZILOR SE RIDICĂ AZI LA 
38 373 HECTARE, SITUÎND ARGEȘUL ÎN FRUN
TEA JUDEȚELOR POMICOLE ALE ȚĂRII.

Au intrat în funcțiune sau sînt în 
curs de construcție :

© UN COMPLEX INDUSTRIAL I.A.S. 
PENTRU CREȘTEREA VACILOR.

© DOUĂ COMPLEXE PENTRU ÎNGRĂ- 
ȘAREA MIEILOR.

© CINCI COMPLEXE ZOOTEHNICE,iN- 
TERCOOPERATISTE PENTRU CREȘTEREA c 
ANIMALELOR Șl PĂSĂRILOR ÎN SISTEM 
INDUSTRIAL.

• In cincinalul trecut, în județ au fost înființate 
două stațiuni experimentale (la Ștefănești și Al- 
bota) și un institut de cercetări pomicole (la Mă- 
răcineni).

• în unitățile agricole de stat și cooperatiste lu
crează în prezent circa 500 de iugineri agronomi, 
medici veterinari și tehnicieni.

Sporurile înregistrate în cîteva ramuri principale sînt următoarele:

O INDUSTRIA CHIMICĂ — DE PATRUZECI Șl UNU DE ORI
♦ ENERGIA ELECTRICĂ Șl TERMICĂ — DE PESTE CINCI ORI
• CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI — DE TREI ORI Șl JUMĂTATE

9 INDUSTRIA PETROLULUI — DE APROAPE PATRU ORI Șl
JUMĂTATE

9 industria ușoară — DE PESTE TREI ORI Șl JUMĂTATE

PRODUSE NOI

ALE INDUSTRIEI

ARGESENE

Uz.de


SCINTEIA - mart; 26 ianuarie 1971 PAGINA 5

Pe noi trepte de progres și civilizație

ORAȘELE
11510 APARTAMENTE

Miilor de apartamente nou construite li 

realizate în cursul cincinalului. De exemplu :

• 77,2 km rețele de
• 101,8 km rețele de 

a imobilelor
• 37,5 km rețele de
Pitești. Vizităm aparta

mentul 9 859, ultima locuin
ță construită aici în cinci
nalul care a trecut. Loca
tarul se numește Virgil 
Cîrstei, în vîrstă de 30 de 
ani, maistru la combinatul 
textil din localitate. Sofia,

casnică, se ocupă de cei 
doi copii sub 5 ani. Inte
riorul celor trei încăperi, 
aranjat cu bun gust, ex
primă gradul de confort și 
de civilizație intrat de a- 
cum în cotidian. Sosirea 
noastră a surprins tînăra

se adaugâ Importante

distribuire 
încălzire

canalizare 
familie în momentul aran
jării noii garnituri de mo
bilă.

— încă sîntem la în
ceput, se scuză gazda. Din- 
tr-o dată ni s-au împlinit 
două dorințe : întoarcerea 
la vatra argeșeană — sîn-

amenajări edilitare

a apei

tem din Costeștî, dar am 
lucrat pînă nu de mult la 
Ploiești — și obținerea a- 
cestui apartament, pe care 
îl vom aranja așa cum vi
săm noi de multă vreme t 
cu televizor, frigider, ma
șină de spălat și aragaz...

SATELE
9000 DE CASE NOI

• 478 sate electrificate reprezentind 82.7 la sută din total
• Consumul de energie electrică: dublu față de 1965
• Aproape 22 km rețele de apă
• S-au construit: 12 cămine culturale, 380 săli de 

clasă, 5 dispensare, 17 case de nașteri
etc). De la un singur a- 
parat de radio, astăzi e- 
xistâ cîte unul în fiecare 
familie, iar nu peste mul
tă. vreme televizoarele vor 
atinge aceeași cifră. Case
le noi, in stil muntenesc, 
adaptate înălțimilor, școa
la recent construită, mobi
la nouă din încăperi — 
iată tot atîtea elemente ca
re întregesc tabloul unui 
sat contemporan, socia
list".

Satul Ciocanu, aflat la 
poalele Pietrei Craiului, în- 
tr-o adincitură de munte. 
De-aici ne-a sosit recent o 
scrisoare semnată de pro
fesorul Petre Căciulă, din 
Cîmpulung :

„Cele ce vi le încredin
țez exprimă gîndurile mele 
cele mai sincere, sentimen
tele de mulțumire ale să
tenilor din Ciocanu, pe ca
re i-am vizitat cu citeva

zile înainte de încheierea 
anului. Ultima lună a cin
cinalului le-a adus o mare 
bucurie: pătrunderea cu
rentului electric in case și 
oe ulițe, tocmai aici, sus, 
lingă lama de cristal a 
Pietrei Craiului, în cel mai 
înalt sat din bazinul supe
rior al Dîmboviței, unde, 
pînă nu de mult, lumina 
era dată numai de felina
rele de vînt, care se legă

nau pe spinarea căiuților 
da munte.

Să vă dau cîteva date 
din viața celor 90 de fa
milii ale satului meu... Do 
la cei trei fii ai salului ca
re în urmă cu vreo trei de
cenii plecau la școală s-a 
ajuns astăzi ca printre oa
menii născuți în Ciocanu 
să se numere peste 60 de 
intelectuali (profesori, ingi
neri, tehnicieni, învățători

j

v

Schimbă i profunde in
i
I

SAL ARI AȚI

Cu 39 mai mulți la mia

de locuitori
• In anul 1970 numărul salariaților pe Județ a ajuns 

la circa 146 000 persoane față de 116 000 în 1965. în prc- 
«e'.jt revin în medie circa 260 T)E SALARIAȚI EA 1 000 
DE LOCUITORI, față de 221 în 1965.

• NUMĂRUL SALARIAȚILOR ÎN INDUSTRIE A 
CRESCUT CU CIRCA UN SFERT : 60 000 ÎN 1970 FAȚA 
DE 45 300 ÎN 1965.

• în perioada 1966-1970, pentru total sa
laried, FONDUL DE SALARII A CRESCUT CU 

CIRCA 55 LA SUTĂ.

VOLUMUL

ma^uTîTor
Cu 1600 lei mai mare de 
fiecare locuitor - in 1970

în perioada cincinalului s-au înregistrat substanțiale 
creșteri la desfacerea mărfurilor, în mod deosebit a pro
duselor de uz casnic de folosință îndelungată :

• la FRIGIDERE cu 203 la sută ;
• la MAȘINI DE ARAGAZ cu 376 la sută t
• la ASPIRATOARE cu 225 la sută j
• Ia MAȘINI DE SPALAT cu 261 la sută.

• Volumul desfacerilor de mărfuri pe cap de locuitor 
a crescut de la 3 369 de lei în cursul anului 1965 la 4 977 
de lei în cursul anului 1970.

INGINERI^

TEHNICIENI, CADRE
DIDACTICE, MEDICI

Cu 3357 mai mulți
Structura populației ocupate în munci calificate a cu

noscut transformări importante. Să ne oprim doar la trei 
profesiuni de bază.

PROFESIUNEA 1965 1970

Ingineri, tehnicieni 7 445 9 957
Cadre didactice 4 819 5 573
Personal medical (total) 

din care
8 689 4 280

Medici 879 670
Personal mediu sanitar 2 041 2 532

ÎN&ĂIAM
culturÎ

Unul din cinci argeșeni
* ■ vzinvața

• în anul școlar 1970—1971 sînt cuprinși în diferite 
forme de învățămînt (de cultură generală, profesională, 
tehnic, post-liceal, superior etc.) un număr de 110 727 PER
SOANE. Unul din 5 argeșeni învață.

• Sporul cel mai substanțial față de 1965 a fost înre
gistrat de elevii înscriși la școlile profesionale, tehnice, 
tehnice de maiștri și post-Iiceale. 1965—1966 : 5 881
ELEVI ; 1970—1971 : 11 265 ELEVI.

• în afara edificiilor social-culturale construite Ia sate 
s-au dat în folosință două case de cultură, la Cîmpulung 
și Pitești. La 1 ianuarie 1970, în județ erau 5 case de 
cultură, 185 cinematografe. 249 biblioteci publice cu 
1195 600 volume.

• Numărul spectatorilor din județ la teatre și cinema
tografe a sporit de la 200 200 și, respectiv, 4 945 000 în 1965, 
Ia 257 601 și, respectiv. 5 314 000 în 1969.

• NUMĂRUL ABONAȚII.OR TV S-A TRIPLAT.

TREI DIN OBIECTIVELE INDUSTRIALE 
CONSTRUITE ÎN CINCINAL

Hidrocentrola „Gh. Gheorghiu-Dej* de pe Argeș (stingă). Platforma chimică (centru). Uzina de autoturisme (dreapta)
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CU CE LUCRĂRI 
ÎNTÎMPINAȚI 

ANIVERSAREA PARTIDULUI?
Un vast „șantier de. creație" artistică, animat de dorința unei cit mai pregnante reflectări a realității noastre socialiste, a tradițiilor de luptă progresiste, revoluționare ale poporului, ale clasei muncitoare conduse de partid — așa se înfățișează acum activitatea oamenilor de artă și literatură. Despre unele dintre realizările destinate .marii sărbători am scris in numerele precedente ale ziarului. întrebarea, „Cu ce lucrări întimpinați aniversarea partidului", ne-a fost sugerată de însăși activitatea multora dintre artiștii noștri. Răspunsul de azi face parte dintr-o suită pe care dorim să o publicăm pentru a informa cititorii asupra gîndurilor și realizărilor prin care creatorii de frumos își propun să omagieze partidul.Alăturîndu-se numeroaselor manifestări omagiale, artiștii plastici pregătesc noi și valoroase creații. în a- cest context s-a desfășurat și convorbirea noastră asupra sculpturii românești, asupra succeselor și perspectivelor el cu sculptorul OVIDIU MAI- TEC, vicepreședinte al U.A.P.

— In calitate de vicepreședinte 
al U.A.P. cunoașteți, firește, pre
ocupările in vederea organizării 
unei ample expoziții dedica
te semicentenarului înființării 
P.C.R.— Sînt comunist și întîmpin aniversarea partidului din tot sufletul. Desăvîrșirea socialistă, înflorirea patriei este realitatea Idealurilor mele. Personal am încredere în artiști pentru că ei știu că un asemenea moment, o asemenea sărbătoare trebuie intimpinate cu opere demne de semnificațiile înalte pe care le poartă. Temele propuse de către conducerea U.A.P., pentru- ca expoziția să-și configureze un cit mai clar profil, cuprind toate zonele posibile aie vieții noastre sociale, istorice, politice, economice, culturale... Cred deci că toți artiștii vor face dovada unor realizări majore, în viziuni foarte personale, aducîndu-și astfel omagiul lor celui ce conduce destinele României socialiste, Partidul Comunist Român.

— Ce pregătiți pentru această 
expoziție ?— Lucrez la o compoziție amplă pentru care fac deocamdată probe. Sînt în faza în care schițele se schimbă de la o zi la alta. Va fi realizată în lemn, o lucrare amplă atît ca viziune, cît și ca senti

ment, Se va ințitula, nu întîmplător, 
„Eroica".

— Care credeți că ar fi tră
sătura distinctivă a sculpturii 
românești din ultimul deceniu ?— întotdeauna, deși sînt Ia vîrsta cind aș putea vorbi mai direct, abordez domeniul sculpturii cu multă, cu foarte multă atenție. în orice caz n-aș putea împărtăși opinia celor care susțin o anume rămînere. în urmă a sculpturii față de pictură.

— Bienala ’70 a fost un argu
ment ?— Luată în parte, piesă cu piesă, da. Ansamblul a avut, e adevărat, defectele lui. Esențialul ciștig al sculpturii din, această etapă, încă greoaie adesea și lipsită de originalitate, ține de eliberarea de sub dominația in-

Interviu cu sculptorul 
Ovidiu MAITEC

fluențelor. Schimburile spirituale, morale, de limbaj, necesare de altfel, au încetat de a se mai exercita cu forța unor exemple de sub a căror dominare nu te poți desprinde. Sculptura noastră nu mai este tributară în momentul de față vreunei mișcări artistice străine. Cind am fost conștienți că devine un balast, am scăpat și de vraja sculpturii lui Moore. Opera lui Brâncuși este doar o lecție de admirabilă școală a sculpturii. Și cred că aș putea constata un fenomen îmbucură
tor : aplecarea tot mai atentă a sculp
torilor noștri spre aspectele complexe 
ale realităților românești. Mă refer la reflectarea cu mijloace artistice proprii a avîntului, cutezanței, atît de caracteristice, atît de specifice e- pocii noastre

— Există o trăsătură comună 
a sculpturii noastre tinere ? Ne 
referim, se înțelege, la cele mai 
reprezentative exemple.— Da. în genere, sculptura românească are caracter. După cum are și 

o tradiție și un prestigiu, cunoscute și recunoscute. Cum spuneam deja, sculptura românească l-a dat lumii pe Brâncuși. S-a afirmat că trăsătura ei comună ar izvorî dintr-o sursă comună, cum este cea a artei populare. într-un fel sau altul', toți continuăm spiritul artei noastre stră

vechi. Continuăm, adică adăugăm, fără a imita. Nu cred că se poate pătrunde în filoanele de aur ale artei populare decît dacă Vii cu ele, dacă le porți în tine. Și cred că. prin tot ceea ce am înregistrat pînă acum mai bun. sub raport calitativ, se poate vorbi cu certitudine despre conturarea unei personalități distincte a 
sculpturii românești.

— Sculptură nu înseamnă 
doar formă frumoasă. Pentru a 
se exprima cît mai clar, cit mai 
convingător, pentru a se face în
țeleasă de oamenii cărora li se 
adresează, o sculptură trebuie 
să fie constituită pe o Idee, care 
să reflecte participarea la reali
tățile acestei țări, ale acestui 
popor...— Idee, conținut, mesaj... Iată tot atitea întrebări legitime pentru un artist. Sint aproape obligații, obligații pentru tine, pentru societate. Pentru mine dacă un lucru este zidit pe o idee precisă, limpede, cu sentiment real și cu talent, devine operă de artă. Iar dacă opera respectivă reușește să transmită privitorului o stare de mare încărcătură morală și spirituală, îndeplinește cel mai de seamă rol, își realizează menirea.

— Mulți dintre artiștii români 
au expus în numeroase orașe 
ale lumii. De pildă, dv. Aminti
rile de la Bienala venețiană din 
1968 sau de la ultima bienală 
internațională sint legate in 
mare măsură de sculptura ro
mânească ?— în ultimii ani s-a accentuat prezența noastră la expozițiile deschise peste hotare. Mi-a rămas viu în minte fluxul publicului în pavilioanele românești. Și expozițiile nu e- rau vizitate doar dintr-o simplă curiozitate. Oamenii de specialitate, publicul larg au apreciat elogios prezența artei noastre in saloanele expozițiilor internaționale. Referin- du-mă, de asemenea, la 'succesele sculpturii românești peste hotare, aș aminti de ..Noul dicționar al sculpturii modeme" apărut în Franța, in editura F. Hazan (1970). Numeroasele rubrici consacrate artiștilor români din toate generațiile, semnate de critici competenți, autohtoni sau străini, ne îndreptățesc și ele să afirmăm că sculptura românească și-a impus un loc' distinct în configurația mondială a artelor.

Interviu realizat de
Ruxandra NĂDEJDE

La Rucăr a fost 
creată recent

PRIMA
ASOCIAȚIE 
CULTURALĂ 
DIN TARĂ
Rucărul, pitorească localitate ar- geșeană, vatră a unor vechi tradiții românești, a trăit ieri un eveniment care — prin amploarea participării localnicilor. — a dobîndit o profundă semnificație. Din inițiativa comitetului județean de partid aici a luat ființă prima asociație culturală din țară cu statut propriu, aprobat de adunarea . generală' a cetățenilor comunei. Ea va funcționa pe bază de autofinanțare, prin cotizații și acumulări de fonduri din diferite manifestări cultural-artistice. Asociația va da un nou și puternic impuls manifestărilor politice și cultural- educative, desfășurate la căminul cultural pentru educarea patriotică a localnicilor, pentru informarea lor asupra celor mai noi evenimente culturale, științifice și tehnice. Ea va iniția și sprijini, în acest scop, organizarea unor cercuri artistice, tehnice, de artă populară.Evenimentul a prilejuit trecerea în revistă a tradiției culturale a comunei în contextul sarcinilor actuale pentru omagierea semicentenarului partidului. Adunarea cetățenilor comunei Rucăr a confirmat înscrierea în asociație a primilor 300 membri și a dat acesteia numele poetului și matematicianului Ion Barbu, fiu al meleagurilor muscelene. Prezent la festivitățile inaugurale, tovarășul Gheorghe Năstase, prim-secretar al comitetului județean P.C.R. Argeș, a adresat un călduros salut asociației culturale rucărene.într-o atmosferă de însuflețire, a fost adoptată o telegramă către C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : „Ne exprimăm angajamentul solemn de a fi sprijinitorii de nădejde ai unei susținute activități politice și cultural-educative în cadrul comunei, stimulînd inițiativele cetățenilor de cultivare a tradițiilor, folosind toate mijloacele in vederea transmiterii unor noi cunoștințe științifice și culturale, a informării locuitorilor asupra complexului program de muncă al partidului".

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii*

note de lectură • note de lectură

„învățaturile 
lui Neagoe Basarab către 

fiul său Theodosie"
Reeditarea învățăturilor lui Nea

goe Basarab către fiul său Theodosie de o echipă de pricepuți cărturari ne pune în față o mare carte a istoriei culturii românești. Apărută in condiții grafice deosebite, pentru care merită elogii atît Editura Minerva cît și Combinatul poligrafic „Casa Scînteii", ediția de față (cuprinzind textul ales și stabilit de Florica Moisil și Dan Zamfirescu, precum și o nouă traducere a originalului slavon realizată de G. Mihăilă) este precedată de două contribuții de o remarcabilă ținută științifică : Primul monument al 
literaturii române de Dan Zamfirescu și Originalul slavon al «în
vățăturilor» și formația culturalo, a 
lui Neagoe Basarab de G. Mihăilă. De aceea, aprecietile cu care a fost întîmpinată munca, de cercetare și punere în lumină a acestui monument al spiritualității noastre sînt cu adevărat întemeiate.Venind din secolul al XVI-lea, adică din Renaștere, această carte poartă cu ea încă o mărturie a vechimii culturii noastre cu care ne putem mîndri. Pe deasupra oricăror controverse, opera lui Neagoe iese dintr-un întreg climat de viață și spiritualitate care, iată, nu cămine în nici un fel mai prejos de acela al Renașterii occidentale. Domnul muntean despre care s-au păstrat atitea tradiții și fixări folclorice, arată în învățături un chip de nobil intelectual care dublează personalitatea sa de .om politic.Specia învățăturilor, scrieri cu caracter didactic, moral, religios, dar urmărind mai cu seamă îndrumarea vlăstarelor de domni in viitoarele lor stăpîairi, este întîlnită în multe țări și la multe popoare ale lumii vechi. Faraonii întocmeau adesea astfel de manuale pentru fiii lor în Vechiul Egipt. Uzanța s-a păstrat și la Bizanț, a auărut și în țările apusului. Ludovic al IX-lea, regele Franței, a lăsat și el sfaturi cuminți urmașilor săi. Din Renaștere însă, mai degrabă preceptorii principilor'le scriau epistole de învățătură sau cărturari plini de înțelegere vorbeau despre sensurile politicii pentru acela care urma să conducă popoarele sau cetățile. Neagoe scrie el însuși manualul acesta

Zoe DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

în care se strînge esența gindirii sale. Fiindcă aci nu e vorba numai de politică și sfaturi practice pentru un urmaș. Aici se construiește, pornindu-se de la intenția îndrumării pe calea cea bună a unui fiu, o întreagă filozofie care respiră frumusețea specifică a spiritului românesc. Limbajul domnitorului este acela al timpului în aria noastră de existență, hrănit, cu cărțile vechi bisericești, cu lectură vitejească, cu pildele și tîlcurile poporului. Forma este aceea a narațiunii de cele mai multe ori, a comentariului, a sfatului moral legat nelipsit de cele povestite. Stilul e frumos cadențat, potrivit cu îngrijire pentru a fi convingător, după niște reguli ale unei certe retorici curtene a timpului. Autorul operează o selecție subtilă în textele pe care le folosește, le potrivește lucrurilor pe care vrea să le spună, le concentrează, înfru- musețîndu-le. Din cind in cind, a- daugă comparații proprii, schițează un portret mai bine decît în originalul din care l-a luat, punînd accentul pe caracter, pe comportamentul moral. Neagoe narează cu putere și simplitate, cu insistență asupra momentelor dramatice pe care niciodată nu le diluează. Dar, de sub limbajul -obișnuit al vremii, dominat de expresia cărții bisericești. se construiește treptat o adevărată înțelepciune laică, aceea a eticii și a politicii, a unei întregi filozofii. Lucru deosebit de interesant, datele acestei gîndiri își dovedesc caracterul românesc prin coincidența perfectă cu datele filozofiei ce se poate detașa din vechiul nostru folclor. Este o filozofie a măsurii, a cumpătării în toate, a existenței privite dinăuntrul necesității la care întotdeauna se răspunde, dar și din afara ei, cu o înțeleaptă perspectivă istorică asupra lucrurilor. Chiar destinul omenesc’ este văzut de domnitor ca o dreaptă 

răsplată a faptelor : „Că să știți cu 
adevărat, că tot omul, măcar domn, 
măcar boiar, măcar înțelept, măcar 
neștiut, măcar bogat, măcar sărac, 
ori ce va sămăna, aceia va și sece
ra și cine cum își va lega sarcina, 
așa o va și duce. Că tot omul din 
lucrurile sale să va îndrepta, și din 
lucrurile sale să va osîndi". Măsura se cere In viața fiecăruia și Neagoe insistă mereu asupra purității vieții, asupra sobrietății ca valori e- sențiale de existență, ca și asupra vorbirii drepte, socotite. Lauda și recomandarea modestiei se înscriu în aceeași sferă a valorilor vieții, individuale. In relațiile umane, îdeea egalității mijește și ea, tot dintr-o viziune măsurată asupra lumii, însoțită de ideea toleranței, a respectului față de om, a ajutorării lui cind se află în restriște.Iar practica virtuții se extinde din tărîmul vieții personale în acela al vieții politice. în secolul lui Machiavelli, în care politica și e- tica ajunseseră să se despartă definitiv, domnul român pune mai sus de orice cuvîntul dat; în păstrarea judecății drepte înăuntru și în afară stă adevărul acelora care conduc popoarele. Și ținerea' cumpenei, prin stăpînirea puterilor raționale este dată, celor drepți 
„Dreptu aceia să cade împăratului, 
și domnului să aibă judecată dreap
tă și nefățarnică, dimpreună și alte 
bunătăți toate, că cinstea împără
tească șl domnească judecata iubeș
te, cum iaste zis ; că împărații cel 
adeveriți nimica nu fac făr de ju
decată, că cu judecata sînt îndrep
tători și puternici".Mereu cere Neagoe adevărul a- dinc al ființei omenești pe care'O venerează ca Pico della Miranăola, adevăr ce se împlinește prin corespondența dintre aparență și esență. Și mereu îndeamnă la înălțarea rațiunii. luminoase deasupra întunecatelor patimi ale timpului.Și toate se leagă, de la hristoit.ie la marea politică, în cartea aceasta într-un chip de o rară frumusețe și înțelepciune. înțelegem mult mai mult din istoria spiritului românesc după publicarea acestei cărți fundamentale, adevărat act de cultură națională.

teatre

*

i • Teatrul de revistă și comedie 
’ „Ion Vasilescu” : Fetele Didinei — 

I

I
V

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (sala Studio) : Recital de 
violoncel Octavian Morea. La 
pian : Olga Stratulat — 20.
• Opera Română : Lakme — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
Purlcele în ureche — 20.
• Teatrul de Comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
• Teatrul de Stat din Turda (sala 
Teatrului Mic) : Casa Bernardei 
Alba — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
• Teatrul evreiesc de stat.:' O oră 
de folclor muzical evreiesc — 18.
• Teatrul Glulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 9.30.

19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Ță- 
nase“ (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sală Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.

a Studioul „Casandra" al I.A.T.C.: 
Diavolul alb — 20.
• Circul de Stat: Arena tinereții 
— 19.30.

• Teatrul Țăndărică (sala din 
calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17, (sala din str. Aca
demiei) : Bandiții din Kardemom- 
me — 15.

i
V

V
VL.

10,00—11,00 Teleșcoala. Emisiune în 
colaborare cu Ministerul In- 
vățămîntului • Limba româ
nă (clasele VIII—XII) : Cozia 
— izvor de inspirație poetică 
• Fizică (clasa a X-a) : Fe
nomene moleculare • Biolo
gie (clasa a IX-a) : Germina
ția seminței.

18,00 Deschiderea emisiunii. Melo
dii vechi și noi cu... Cristina 
Pongratz, Luigi Ionescu, Mir
cea Albulescu și Ionel Bu- 
dișteanu.
Mîlnl fermecate — film do
cumentar despre arta popu
lară indiană.
Toate pînzele sus ! - 
siune pentru pionieri.
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 România '71. Azi — județul 

Bistrița-Năsăud. Emisiune de 
Valentin Munteanu. Imaginea 
Petre Iordănescu.

20,3(1 „Intre umor și duioșie". 100 
de ani de la nașterea lui I. A. 
Bassarabescu. Evocare filma
tă și dramatizare din opera 
autorului.

21.30 Concurs internațional de schi 
— Sărituri. înregistrare de la 
Oberhof.

22,00 Prim plan ; pictorul R. 
Schweltzer-Cumpăna — maes
tru emerit al artei. Emisiune 
de Aristide Buholu.

22,35 Invitata noastră - Julle 
get.

22.50 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

*

v

V
1

PE ECRANE

OROLOGIUL 
KREMLINULUI

PRODUCȚIE A STUDIOU
LUI MOSFILM.

REGIA; VIKTOR GHEOR- 
GHIEV.

CU : IURI KAIUROV, 
ANATOLI FALKOVICI, BO
RIS LIVANOV, ANTONI
NA PILIUS, MARK PRUD- 
KIN.

Dacă critica literară reprezintă, așa cum îndeobște se apreciază, conștiința de 
sine a unei literaturi înregistrată in fiecare moment al evoluției sale, atunci, fără îndoială, istoria literară trebuie definită ca o ilustrare â acestui adevăr 
proiectat la scara timpului, urmărindu-i determinațiile și particularitățile de-a lungul veacurilor. Conlucrarea celor două discipline este un fenomen necesar, relevant.Cultura română face dovada unei veritabile organi- 
cități, născută și formată progresiv, armonic, complet, într-un proces ascendent, e- chilibrat, durabil. Orice element al său se integrează ansamblului, susținindu-se și luminîndu-se reciproc, într-o fericită complementaritate, pentru a scoate la iveală aspecte, fațete, trăsături noi ale unui dinamism spiritual plin de miez, de substanță, dar și de străluciri expresive, de adîncimi emoționale. Ceea ce impresionează, studiind organismul viu al literaturii române, este firescul său, 
capacitatea de asimilare și 
perpetuare a valorilor au
tentice, uriașa putere de 
selecție și promovare a tot 
ceea ce e valoros, înnoitor, trăinicia clădită pe îndelete, cu majoră responsabilitate, fără exagerări și căutări deșarte, fără extre- misme și rătăciri păgubitoare. în cultura română — și afirmația, bste cu atit mai indreptâțită pentru literatură — și-au găsit foarte greu și doar vremelnic loc viziunile morbide, lamentările decepționiste, pesimiste, obsesia zădărniciei, a nonsensului.Contactul cu viața poporului, cu limba și spiritualitatea sa, cu umanismul și caracterul său luptător, militant, ținuta de echilibru în raport cu natura, cu lumea întreagă, au asigurat literelor românești o evoluție sănătoasă. progresistă, „o coloană vertebrală puternică și dreaptă" Tocmai de a- ceea, prezintă o deosebită 
importanță cunoașterea pro
cesului treptat de făurire a

culturii noastre, de „înaintare organică după legi proprii", raportul permanent in mișcare dintre ceea ce necesar se păstrează. și ceea ce firesc se adaugă, dintre ceea ce se impune a fi . preluat, păstrat Și ceea ce trebuie respins, înlăturat.în domeniul beletristicii, o asemenea acțiune vastă de încorporare și asimilare in orizontul artistic actual a tuturor creațiilor de pres-

bilă a sferei de cercetare, cit și la adîncirea unor individualități și curente, la reliefarea universului artistic. original al diverșilor creatori.' Studii de sinteză ample, ediții critice și monografii ale unor autori sau curente, discuții și clarificări. esențiale alcătuiesc un bilanț meritoriu, cu profunde consecințe pentru cultura noastră socialistă.în etapa actuală, mai mult

cariu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, G. Călinescu sau Vladimir Streinu — ca să-i a- mintim doar pe cei mai iluștri — au dat și vor da noi dimensiuni cercetării literare. în acest sens, se impune ca o îndatorire de stringentă actualitate, con
certarea tuturor eforturilor 
intr-o acțiune multiplană, unde spiritul de echipă și inițiativele personale să conlucreze cu efecte reci-

de A. Derisușeanu - și alte lucrări de mare sinteză și e- rudiție. Concomitent, va trebui sporită preocuparea pentru aducerea in cimpul actualității a noi lucrări reprezentative, aparținînd unor critici sau creatori cu certe înclinații teoretice. O mențiune se cuvine in acest sens 
editurii „JUNIMEA" din Iași, care a tipărit recent „Spiritul critic în cultura românească" de G1 Ibrăilea-

Exigențe actuale în valorificarea 
istoriografiei critice românești

puncte de vedere

tigiu, care au însemnat momente marcante in istoria literaturii, se desfășoară cu rezultate extrem de îmbucurătoare. Depășindu-se, in bună măsură, interpretările simplificatoare ce despărțeau arbitrar criteriul sociologic de cel estetic, acordind o nejustificată prioritate cind unuia cind celuilalt, cercetările actuale se străduiesc să acopere punctele albe existente încă pe harta literaturii trecutului. Lăr- gindu-și paleta mijloacelor și procedeelor de investigație, asimilînd realizările valoroase din acest domeniu, precum și succesele obținute în sectoare inveci- nate de cercetare, critica și 
istoria literară de astăzi trec 
și ele printr-un proces fire°c 
de înnoire (— pe o plat
formă ideologică clară), de 
nuanțare a suportului inter
pretativ. Acest lucru a dus atît la o lărgire considera-

decît au făcut-o pinâ acum, critica și istoria literară trebuie să zăbovească și să reflecteze asupra propriei lor evoluții, să-și reconsidere, din perspectiva prezentului, întregul fond de adevăruri, „moștemrea de îndemnuri" pe care generații strălucite de „animatori ai culturii românești" și-o transmit .una alteia. O atare stăruință este legitimată de succesele obținute și cerută de amploarea și importanța p° care o are cercetarea literară ajunsă în acest stadiu și Ia acest nivel. Cunoașterea și valorificarea cuprinzătoare, din perspectiva esteticii marxiste, a moștenirii critice lăsate de Ti tu Maiorescu. C. Dobrogeanu- Gherea G. Ibrăileanu. E. Lovinescu. H Sanielevici, Mihai Ralea. N. Iorga, Pompiliu Constantinescu, Mihail Dragomirescu, Per- pessicius, Sextil Puș-

proc stimulatorii, in vederea readucerii in actualitatea spirituală a tot ce s-a realizat durabil, valoros și 
înaintat in istoriografia critică românească, a consolidării prin lucrări de sinteză a realizărilor dobindite, pentru deschiderea de noi orizonturi creației și cercetării viitoare. Se cuvine să fie cît mai grabnic puse la indemîna publicului larg — desigur, cu maximum de obiectivitate științifică, s- pelîndu-se consecvent la criteriile de valorificare culturală promovate de partidul nostru, știut fiind că pe acest plan implicațiile ideologice au o evidență sporită — operele capitale ale culturii noastre, cum ar fi' bunăoară „Istoria literaturii române vechii" de N. Car- tojan, .Istoria literaturii române de lă origini pînă azi" de G. Călinescu. „Istoria literaturii române moderne"

nu, prețioasă contribuție la definirea specificului național al literaturii române și a complexului ei de relații cu cultura europeană, și volumul ,,Mihai Eminescu despre cultură și artă", o valoroasă culegere de eseuri, articole și însemnări inmă- nunchind opiniile marelui poet asupra unor probleme importante ale creației și teoriei literare. Interesantă se anunță a fi și seria Editurii MINERVA „Introducere in opera lui...", care își propune să ofere cititorilor analize actuale, temeinice, asupra operei marilor scriitori români. Conjugarea a- câstor inițiative cu preocuparea pentru elaborarea 
lucrărilor monografice de
dicate unor personalități ale 
criticii — ne gindim, de pildă, la necesitatea unei substanțiale monografii care să prezinte amplu și nuanțat locul lui C. Do-

brogeanu-Gherea, nu numai in istoria culturii românești, dar și in contextul și răsunetul pe care l-a avut pe plan european —, unor curente literare sau prestigioase reviste — aici avem în vedere, in primul rind, publicațiile progresiste, revoluționare îndrumate sau influențate de P.C.R. —, ar contribui substanțial la completarea tabloului de valori pe care literatura noastră îl înscrie adine in durată, in rindul factorilor de permanență ai spiritualității noastre. Cred că nu ar trebui slăbită preocuparea pentru perfecționarea și îmbogățirea instrumentelor de cercetare — bibliografii complete pe autori, pe reviste, curente și mișcări literare, o mai exactă definire a terminologiei etc. — care departe de a fi probleme auxiliare, influențează uneori decisiv nivelul cercetării.Aniversarea semicentenarului partidului, din imboldul căruia se efectuează importanta acțiune patriotică și culturală de valorificare a moștenirii trecutului, este un fericit prilej de amplifi
care a cercetărilor, de spori
re a fermității ideologice în 
aplicarea criteriilor de re
considerare. transpunind și 
aici spiritul creator, prin
cipial. înnoitor al partidu
lui nostru. în același timp, acest eveniment se cuvine să ducă la accentuarea investigațiilor asupra creațiilor contemporane și a tradițiilor celor mai apropiate, la elaborarea marilor lucrări de sinteză care să generalizeze experiența artistică recentă, să fertilizeze creațiile viitoare. Istoriografia marxistă va înregistra, cu siguranță, o nouă și rodnică etapă a a- firmării sale, sondind cu mijloace analitice, de pe pozițiile concepției noastre marxist-leninis.te, patrimoniul atît de bogat al spiritualității românești, relevînd marile ei valori, contribuția adusă la edificarea și progresul culturii noastre socialiste.

Gheorghe STROIA

• Pe luciul gheții : PATRIA — 9; 
11.30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16,30; 18,45; 
21. FAVORIT — 9,15; 11.30; 13,45: 
16; 18 15; 20,30.

• 100 de carabine : MOȘILOR 
15.30; 17.45: 20.
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• Vara de altădată : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Nemurire : LUMINA — 18,15; 20.
• Bătălia pentru Alger : CAPI
TOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Cîntecele mării : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• B. D. Intră în acțiune : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Z : POPULAR — 15,30; 18; 20.30 
COTROCENI - 15; 17.30.
• Șoimii : COTROCENI
• Mayerling : RAHOVA
• Orologiul Kremlinului : RAHO
VA — 20.
• Amintiri bucureștene : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Crimă și pedeapsă : VIITORUL
— 15; 19.
• Poveștile piticului Bimbo : 
TIMPURI NOI - 9.15—17.15 
continuare.
• Program de documentare t 
PURI NOI — 19; 20,45.
o Pomul de Crăciun : ARPA 
15,30; 18; 20,15.
® Ultima vacanță: PROGRESUL
— 15.30.
• Fablio magicianul : PROGRE
SUL — 18; 20.
• Dragoste la Las Vegas : VITAN
— 15,30; 20,15.
• Primul curier : VITAN — 18.
• Jocul stelelor — 9; 16,30; 18,45, 
2X2 fac uneori 5 — 10,30; 12,30;
14.30, Liebelei — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).

Semnale pe drum : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului : LA- 
ROMET — 15,30; 17,45; 20.
• Cinci pentru Infern : FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Vagabondul : VOLGA - 
12,30; 16; 19,30, FLACĂRA 
12 30; 16, 19,30.
• Genoveva de Brabant : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30,
20.45, GLORIA — 9,30; 12; 14,30; 17;
19.30, MODERN — 9; 11, 
16; 18,15; 20,30.
O Hibernatus ; COSMOS
18; 20,15, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45.

Adio, prieteni : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 20.
• Șarada : GRIVIȚA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA - 
9; 1J 15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9,30—15 în continuare ; 
17 30; 20.
e Ursul și păpușa : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 20,45, ME
LODIA — 9; 11,15 
20,45, FLAMURA 
18,15. 20.30.
• Răzbunarea Siîntului : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15, PACEA
18; 20, LUMINA - 9.15’
13,45; 16.
• Călugărița din Monza : 
ZEȘTI - 15.30; 18; 20.15.
• In umbra coltului : DACIA 
8,45—20,30 în continuare
• Stăpîn pe situație : LIRA 
15,30: 18; 20,15.
• Omul din Sierra : DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 17,45; 20.
• Circ fără frontiere : GIULEȘTI 
15.30: 18: 20.30.
• Femeia să se teamă de bărbat : 
CRÎNGAȘI - 15.30; 18: 20.15.
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CRONICĂPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a fost numit și în funcția de ministru al agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor.Tovarășul Angelo Mîculescu a fost numit în funcția de ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor. In același minister, tovarășul Florin Ioan Iorgu- lescu a fost numit în funcția de președinte al Consiliului Național al Apelor, iar tovarășul Ion Moldovan în funcția de șef al Departamentului Industriei Alimentare. Ministrul secretar de stat, președintele Consiliului Național al Apelor și șeful Departamentului ■ Industriei Alimentare sint membri ai Consiliului de Miniștri.
InformațiiPreședintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, Dumitru Bejan, a primit luni dimineața delegația Ligii naționale a cooperativelor și ajutorului reciproc din Italia, condusă de Arcangelo Valii, membru în conducerea Ligii, care se află într-o vizită în țara noastră.In timpul convorbirilor au fost prezentate ample informări reciproce privind organizarea și activitatea celor două organizații cooperatiste, s-au analizat posibilitățile de colaborare și cooperare.

★Luni dimineața au părăsit Capitala prof. dr. J. A. Richardson de la Universitatea Flinders (Australia de sud) și soția sa, care, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, au făcut o vizită de studii și documentare în țara noastră.,Tn timpul vizitei, oaspeții australieni au avut întrevederi la I.R.R.C.S., la Ministerul învățămintului, la catedra de psihologie și psihopedagogie din cadrul Universității „Babeș-Bo- lyai“ de la Cluj, la Institutul pedagogic București, la școli și la diferite instituții de invățămînt, social-cultu- rale și turistice din țara noastră.
★Prof. dr. Jean Moruzi, personalitate de prestigiu în lumea științifică internațională, autor a numeroase manuale și tratate de drept penal și criminologie, a fost numit recent mem- brlntitular al Academiei Tiberina din Roma. (Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURIla depunerile pe libretele de economii pentru construirea de locuințe 
TRAGEREA LA SORȚI 

PE TRIMESTRUL IV 1970

Număr
ul curent Numărul libretului cîștigător Valoarea cîștiguluiparțială totală11 815-207-28 40 000 40 000 .

2 859-1-3678 25 000 25 0003 859-1-3374 15 000
4 862-207-645 15 000 15 860-1-1247 15 0006 859-1-3Q02. 15 000 .7 843-1-262 15 0008 809-1-1017 15 0009 832-1-551 15 000 •l 110 834-103-1002 15 00011 832-1-506 15 000 112 836-1-470 15 000 113 817-1-588 15 00014 860-1-1033 15 00015 861-205-564 15 00016 861-205-830 15 00017 865-1-920 15 000 •18 827-1-448 15 000 240 00018 cîștiguri în totală de lei: valoare 305 000Plata cîștigurilor se face de către filialele C.E.C. prin virarea in contul contractului pentru construirea de locuințe, prin depunerea pe instrumente de economisire C.E.C. sau în numerar, la cererea titularului libretului.
LISTA DE CÎȘTIGURI la depunerile pe libretele de economii cu cîștiguri în materiale de construcție

' TRAGEREA LA SORȚI
PENTRU TRIMESTRUL IV 1970

Numă
rul cu
rent

Numărul 
libretului 
cîștigător

Valoarea 
cîștigurilor
par
țială

to
tală1 913-802-28 20 000 20 0002 918—210—9 15 000 15 000

3 952—227—247 8 000 8 000
4 957—213—25 5 0005 910—132—72 5 0006 907—151—24 5 0007 918—210—16 5 0008 921—281—43 5 0009 902—619—5 5 00010 954—267—35 5 00011 934—207—161 5 00012 910—132—71 5 000.13 902—809—47 5 00014 955—211—14 5 00015 924—419—35 5 00016 928—506—45 1 5 00017 950—206—67 5 00013 914—119—19 5 00019 902—220—31 5 00020 963—216—47 5 00021 904—527—43 5 00022 925—220—28 5 00023 901—225—4 5 00024 902—815—136 5 00025 932—207—8 5 00026 905—261—85 5 00027 921—261—7 5 00028 910—260—12 5 00029 915—207—124 5 00030 911—411—37 5 00031 917-217-62 5 00032 920-615—28 5 00033 931—269—3 5 00034 ■ 911—266—16 5 00035 944-210-32 5 00036 934—207—5 5 00037 936—267—30 5 00038 958-254—6 5 00039 943-202-19 5 00040 926—806—25 5 00041 927—238—32 5 00042 904—257—36 5 00043 909-614—71 5 00044 926—806—11 5 000 205 00044 cîștiguri in valoare1 totală de lei : 248 000Titularii libretelor de economii ciștigătoare se vor prezenta în termen de cel mult 60 de zile .de la data tragerii la filiala C.E.C. înscrisă în libret pentru ridicarea adeverinței necesare la procurarea materialelor de construcție.Materialele de construcție pot fi procurate, în termen de 10 zile de la eliberarea adeverinței, de la oricare depozit de materiale de construcție aparținînd unităților comerciale sau ale cooperației de consum.

Manifestări consacrate 

aniversării semicentenarului 

partidului
Luni au continuat In Capitală manifestările cultural-artistice consacrate aniversării semicentenarului Partidului Comunist Român.In sala Teatrului de Operetă a fost organizată o seară de poezie, pe tema „File din cronica celor cinci decenii11. Despre semnificația glorioasei aniversări a partidului a vorbit prof. dr. docent Petre Vancea, membru corespondent al Academiei. Actori ai teatrelor din Capitală au recitat versuri dedicate partidului.Manifestări consacrate aniversării semicentenarului au avut loc, de a- semenea, la cluburile institutului de proiectări și telecomunicații, filaturii române de bumbac, la clubul Fi- nanțe-Bănci și la Liceul nr. 24.

★La adunarea care a avut loc fn comuna ' Cristinești, din județul Botoșani, numeroși oameni ai muncii au audiat expunerea tovarășului Gheorghe Ghinea, prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R.. în cadrul căreia au fost înfățișate dezvoltarea economică și socială a localităților din această parte a țării în anii cincinalului recent încheiat, perspectivele pe care noul cincinal le deschide județului.
★

CLUJ (corespondentul „Scînteii", 
Al. Mureșan). Ample și variate manifestări prilejuite de semicentenarul partidului au loc în aceste zile in orașele și satele județului Cluj. La Casa municipală de cultură din Cluj, la casa de cultură a studenților, la căminele culturale din cartiere au avut loc în ultimele zile simpozioane și expuneri ale unor vechi membri și militanți ai partidului.Din cadrul manifestărilor cultural- artistice dedicate semicentenarului consemnăm succesul serilor și meda- lioanelor literare „Te cinstim, partid iubit !“ și „Te slăvim, republică iubită !“ de la casa municipală de cultură, „Cîntare partidului" de la clubul „Metalul", unde și-au dat concursul scriitori și artiști clujeni.

★întreprinderea cinematografică Cluj a organizat o seamă de manifestări in cinstea semicentenarului partidului. Printre altele, au fost organizate și programate în peste 80 de localități 12 seturi de filme documentare care ilustrează lupta poporului pentru libertate națională și socială,

succesele obținute sub conducerea partidului în anii construcției socialiste.
★

TIMIȘOARA (corespondentul „Scîn
teii", Cezar Ioana). Din inițiativa Comitetului municipal de partid Timișoara, în sala operei din localitate a avut loc simpozionul „50 de ani de viață și de luptă sub gloriosul steag al Partidului Comunist Român", la care au participat numeroși oameni de artă și cultură, precum și salariați din instituțiile artistice din oraș.

★în cinstea aniversării semicentenarului partidului, Ia Casa de cultură a sectorului 8 din Capitală a avut loc inaugurarea ciclului de manifestări „Terra", închinat vizitelor președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, peste hotare. Prima manifestare a fost dedicată vizitei în Franța din iunie 1970.
★

IAȘI (corespondentul „Scînteîi", 
Manole Corcaci). — In aceste zile, la căminele culturale, cluburile întreprinderilor și casele de cultură din județul Iași au loc importante acțiuni politice și cultural-artistice consacrate semicentenarului partidului. Astfel, la Casa de cultură a tineretului și studenților din Iași se desfășoară un ciclu de expuneri intitulat „Din istoria mișcării muncitorești și de tineret din România", la Casa de cultură Tătărași din municipiul Iași și la căminul cultural din Podu Iloaiei au avut loc simpozioane cu temele : „Crearea P.C.R., o etapă importantă în istoria mișcării muncitorești din România", „Lupta P.C.R. in anii ilegalității", „File din lupta P.C.R. pentru victoria socialismului din țara noastră", „Crearea P.C.R., rezultat al dezvoltării mișcării revoluționare și democratice din România" și altele.

★Luni seara, corul și orchestra filarmonicii „Oltenia" din Craiova, în colaborare cu corul grupului școlar comercial din localitate, au susținut un concert coral. Desfășurat sub bagheta dirijorului Teodor Cos- tin, concertul a cuprins cîntece închinate partidului, cîntece patriotice și prelucrări folclorice. (Agerpres)

„TÎNÂRUL LENINIST" 
intr-o nouă serieîn curînd apare primul număr din noua serie a revistei de cultură social-politică pentru tineret a C.C. al U.T.C. „Tînărul leninist".Revista își propune să oglindească cit mai bogat viața și preocupările' '- tineretului . din țâra7 și de "peste hotare, să tră-r teze problemele cti caracter filozofic, etic, științific și profesional care frămîntă tînăra generație, să devină o tribună a dezbaterilor și confruntărilor de opinii competente, să propage convingător principiile de viață socialiste ale partidului nostru.

în paginile revistei vor fi a- bordate probleme ale vieții politice de organizație, experiența muncii activului U.T.C.. insis- tîndu-se asupra perfecționării conținutului și eficacității aceș-. tei munci, făcînd, în acest;scop, cunoscute metode și - tehnici de. investigație sociologica și pșihor - sociologică, valorificîndu-se’ con- '• cluziile cercetărilor științifice in domeniul sociologiei tineretului.Noua serie a revistei „Tină- rul leninist" apare in condiții grafice moderne, bogat ilustrată, in 48 pagini.

viața internațională
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Număr special închinat României socialiste

de o publicație italiană

Publicația italiană lunară „ÎL 
CALENDARIO DEL POPOLO" dedică numărul său pe luna decembrie României. Intr-un scurt cuvînt introductiv, revista se referă la interesul tot mai larg stîrnit pe meridianele lumii de țara noastră, datorită „sur
prinzătoarei evoluții economice 
a acestei țări, care, pornind de 
la un nivel foarte scăzut, a reu
șit să atingă un prodigios avint 
economie, ajungind la un ritm 
de dezvoltare constant, printre 
cele mai ridicate din lume". Un alt motiv al interesului stîrnit de România — subliniază revista — es‘e politica sa externă dinamică, care a demonstrat că în epoca noastră „țările mici și 
mijlocii au de îndeplinit un rol 
important in concertul națiuni
lor".Numărul închinat României se deschide cu largi extrase din cuvîntarea președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu la sesiunea jubiliară de anul trecut a O.N.U., publicate sub titlul „Pentru o politi
că de pace și cooperare interna-

țională", extrasele fiind însoțite de fotografia șefului statului român. Sint inserate apoi o serie de articole — semnate de personalități ale vieții politice, științifice și culturale italiene — despre istoria țării noastre, de la formarea statului dac pînă în zilele noastre (de Massimo Mas- sara, redactorul-șef al revistei), despre mișcarea muncitorească din România și crearea Partidului Comunist Român, despre participarea României la războiul antifascist.Sint inserate și alte articole, printre care o analiză amplă și documentată despre dezvoltarea țării noastre pe plan economic, care punctează principalele etape ale construcției socialiste în România. Autorul, Giuseppe Iselli, arată, printre altele, că 
țara noastră „își accelerează as
censiunea spre primele locuri, 
printre națiunile cele mai in
dustrializate din lume, fără să 
neglijeze insă agricultura, căreia 
îi consacră o parte importantă 
din efortul complex pentru con
struirea socialismului, adeseori 
găsind soluții originale diferite
lor probleme".Subliniind că „poporul român 
manifestă un înalt spirit de răs
pundere față de interesele ge
nerale ale socialismului și ale 
progresului social în lume", Vittorio Amari, în articolul „O politică externă dinamică", arată că România socialistă „contri
buie activ la stabilirea unui cli
mat favorabil de colaborare si 
înțelegere între toate popoarele".Ampla panoramă a României anilor '70 este completată de articole ca „Dezvoltarea culturală și științifică" și „Sportul în slujba poporului". Numeroase fotografii, reproduceri după documente istorice, hărți, planșe și reproduceri după opere de artă românești întregesc imaginea României socialiste pe care revista „II Calendario del Popolo" o oferă cititorului italian.

**
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încetarea din viață
a lui Hermann MaternBERLIN 25 (Agerpres). — Comitetul Central al P.S.U.G., Camera Populară, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale R. D. Germane au anunțat încetarea din viață, la 24 ianuarie. în urma unei grele boli, a lui Hermann Matern, în vîrstă de ' 77 de ani, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Comisiei centrale de control a P.S.U.G.. vicepreședinte al Prezidiu-

lui Camerei Populare * R. D. Germane.In vederea funerariilor, ce vor avea loc miercuri, a fost formată o comisie de partid și guvernamentală în frunte cu Erich Honecker, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. Pentru zilele de marți și miercuri, în R.D.G. a fost decretat doliu național.
Prezentarea de condoleanțe
la ambasada R. D. GermaneIn legătură cu încetarea din viață a tovarășului Hermann Matern, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Comisiei Centrale de Control a P.S.U.G., vicepreședinte al Prezidiului Camerei Populare a R. D. Germane, la sediul ambasadei Republicii Democrate Germane din București au venit luni după- amiază, pentru a prezenta condoleanțe, tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, Ilie Murgulescu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Marii A- dunări Naționale, Alexandru Senco- vici, membru al C.C. al P.C.R., președintele Comisiei pentru industrie, construcții și transporturi a M.A.N., Nicolae Ecobescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct al minis

trului afacerilor externe, și Nicolae Ionescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.După prezentarea condoleanțelor ambasadorului R. D. Germane la București, dr. Hans Voss, s-a păstrat un moment de reculegere în fața portretului îndoliat al lui Hermann Matern și s-a semnat în cartea de condoleanțe.In aceeași zi, au exprimat condoleanțe reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, delegații de oameni ai muncii din Capitală.De asemenea, la sediul ambasadei R. D. Germane au venit, pentru a prezenta condoleanțe, șefi de misiuni diplomatice, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic acreditați la București. (Agerpres)
TelegramaPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voi tec, a adresat o telegramă președintelui Camerei Populare a Republicii Democrate. Germane, Gerald Gotting, prin care transmite

profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a lui Hermann Matern, vicepreședinte al Prezidiului Camerei Populare a R. D. Germane.(Agerpres)
EL SIGLO" avertizează

întrevederi ale

român inTOKIO 25. — Corespondentul Agerpres, FI. Țuiu, transmite : Ambasadorul României în Japonia, Iosif Gheorghiu, a avut întrevederi cu Ryutaro Nemoto, ministrul construcțiilor, cu Tsuneo Uchida, ministrul sănătății și problemelor sociale, și cu Masakatsu Nohara, ministrul muncii. în cursul

ambasadorului

întrevederilor, desfășurate într-o atmosferă cordială, au fost abordate unele probleme privind lărgirea legăturilor bilaterale in domeniile respective
Un comunicai

• SPORT • SPORT » SPORT VspORT « SPORT

HANDBAL feminin

Surprize „in lanț“ 
în turneul de sală de la Cluj 
• CONFECȚIA A ÎNVINS PE UNIVERSITATEA TIMIȘOARA !Sala Sporturilor din Cluj găzduiește ultimul turneu de sală al campionatului feminin. Derbiul primei zile — dintre echipele universităților din București și Timișoara — s-a Încheiat, după cum am mai anunțat, cu succesul timișorencelor, devenite astfel lidere ale clasamentului. Echipa studentelor bucureștene se află acum pe locul secund, înaintea formației I.E.F.S. care, în mod cu totul surprinzător, a făcut doar meci egal in compania Confecției, aflată undeva in partea Ulterioară a clasamentului. In rindul surprizelor din prima zi se înscrie de fapt și rezultatul partidei Mureșul-Rulmentul (11—11). prima echipă fiind, oricum, mai puțin experimentată.Ziua de ieri avea să producă una dintre cele mai mari surprize ale a- cestui campionat ; devenită lideră de nici 24 de ore, Universitatea Timișoara a pierdut — inexplicabil, de neconceput, pentru o formație ce deține titlul de campioană de trei ani consecutiv — în fața echipei Confecția. Timișorencele au fost conduse la pauză cu 7—3 și au pierdut în final cu 12—11. Alte rezultate de ieri:

Universitatea București-C.S.M. Sibiu 21—12 (12—7), Rulmentul Brașov- Voința Odorhei 17—12 (11—7),I.E.F.S. - Mureșul 13—11 (8—6),Textila Buhuși-Constructorul Timișoara 14—12 (8—7).
Dinamoviștii 

au sosit in Brazilia 
• ÎN PRIMUL MECI : 2-0 

CU VASC0 DA GAMAîn continuarea turneului sud-ame- rican. fotbaliștii de la Dinamo București au susținut duminică, la Rio de Janeiro, un meci amical cu binecunoscuta formație braziliană Vasco da Gama. Dinamoviștii — se arată într-o știre transmisă de agenția France Presse — au învins cu scorul de 2—0. Golurile le-au marcat Doru Popescu (min. 20) și Dumi- tiache (min. 82).
RALIUL „MONTE CARLO"

După 60 de ore,
in cursă au rămas 197 de echipajeRaliul „Monte Carlo" — celebra cursă automobilistică de lung kilometraj — și-a consumat prima sa parte, așa-zisa etapă de adunare. Porniți din 10 orașe diferite, automobiliștii au avut ca punct de întîlnire orașul Monaco. După circa 60 de ore de la start, peste o cincime dintre concu- renți au tras mașinile pe dreapta... ; agențiile de presă anunță că in cursă mai sint 197 de echipaje, din cele 248 care au semnat foile de plecare în tradiționala competiție. Se anunță că pe traseul început la Glasgow vremea s-a înrăutățit brusc, zăpada și vîntul puternic împiedicînd serios circulația. Din cele 8 mașini pornite din Glasgow însă a abandonat doar unul. Rindurile s-au rărit ceva mai serios în grupul echipajelor plecate de la Atena (4 abandonați din 31), Frankfurt pe Main (4 a-

bandonuri din 37 de concurenți), Marrakech (de asemenea, 4 abandonuri din 36 de echipaje). De reținut că la ora centralizării datelor de mai sus, cele trei echipaje care au luat startul din București se aflau in plină cursă, nesuferind vreo defecțiune cit de cît serioasă și trecînd pe la punctele de control in aproximativ timpul stabilit.De ieri dimineață, automobilele au intrat intr-un parc închis (pentru revizii tehnice și... odihna piloților), ur- mînd Ca astăzi și mîine — pe un traseu comun, avînd ca punct de plecare și sosire localitatea Monaco — să se dispute partea a doua a raliului, cu probe speciale pe drumuri de munte. Numai cei ce se vor putea clasa în primii 60 după ambele aceste etape vor avea dreptul să. continue cursa pe traseul ei cel mai dificil.

În cîteva rînduri
• HOCHEI PE GHEAȚA. Pe noul 

patinoar acoperit din Miercurea Ciuc va începe mîine un turneu internațional de hochei pe gheață. Participă selecționatele orașelor Budapesta, Bratislava, Sofia. București și Miercurea Ciuc.
• ȘAH. Turneul feminin din 

Olanda a continuat cu disputarea partidelor din runda a 6-a. Katia Jovanovici a ciștigat la J olanda Szo- ta. S-au încheiat remiză partidele : Ivanka—Lazarevici, Tuk—Vreeken și Kușnir—Vokralova. Celelalte partide, printre care partida Polihroniade— Timmer, s-au întrerupt. In clasament conduce Lazarevici (Iugoslavia) cu 5 puncte, urmată de Ivanka (Ungaria), Vokralova (Cehoslovacia) și K. Jovanovici (Iugoslavia) — toate cu cite 
4,5 puncte ele.

• FOTBAL. Echipa Franței a jucat 
la Lima cu Universitario. — Selecționata de fotbal a Franței a susținut la Lima un meci amical în compania formației Universitario, clasată pe locul secund în campionatul Peruvian. Peste 45 000 de spectatori au urmărit această partidă, care s-a încheiat cu un rezultat de egalitate (0—0).

• HANDBAL. In cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal masculin (meci tur), echipa S C. Magdeburg a în- tîlnit pe teren propriu formația iugoslavă Partizan Bjelovar. Handbaliș- tii din R. D. Germană au terminat învingători cu scorul de 18—15 (9—8).

• TENIS. Laver, neînvins în „Tur
neul campionilor". Celebrul tenisman australian Rod Laver continuă să fie neînvins în turneul campionilor. în ultima partidă susținută, el l-a învins la Detroit în cinci seturi (5—7, 5—7, 6—2, 6-2, 6—2) ps olandezul Tom Okker. Aceasta a fost cea de-a șasea victorie consecutivă obținută de campionul australian in competiție. In partida următoare, Rod Laver il va lntilni Ia New York pe Arthur Ashe.

• ATLETISM. Reintrarea lui Jim 
Ryun. Cu prilejul concursului internațional de atletism pe teren acoperit de la San Francisco, multiplul campion american Jim Ryun și-a făcut reintrarea in activitatea competi- țională, după o îndelungată absență. El a cîștigat cursa de o milă, fiind cronometrat in 4’04”4/10. In proba de două mile, pe primul loc s-a clasat australianul Kerry Pearce (8’38’’2/10), iar proba de săritură în înălțime s-a terminat cu victoria americanului Reynaldo Brown, care a realizat 2,18 m. Rezultate slabe. în proba de săritură cu prăjina. A cîștigat Sam Caruthers. cu 5.03 m. Marele favorit, a- mericanul John Pennel. a ocupat locul patru Cu un rezultat modest : 4,87 m.

ai agenției 
China NouăPEKIN 25 (Agerpres). — Agenția China Nouă transmite, că un purtător de cuvînt al Statului Major al unităților Armatei Populare Chineze de Eliberare de pe Frontul Fukien a a- nunțat că pentru a da posibilitatea compatrioților chinezi, precum și o- fițerilor și soldaților din forțele Go- mindanului de pe insulele Quemos, Tatan, Erhtan și altele să se bucure de sărbătoarea primăverii din 1971, împreună cu poporul din întreaga țară, unitățile armatei populare chineze de pe frontul Fukien au primit ordin să suspende bombardamentele in zilele de 27 și 29 ianuarie, ca o expresie de solicitudine.

împotriva 
reacțiunii

SANTIAGO DE CHILE. — Ziarul 
„El Siglo" publică un articol semnat de Orlando Millas, membru al C.C. al P.C. din Chile, în care se arată că 
reacțiunea chiliana iși desfășoară a- 
tacurile salo antiguvernamentale în 
trei direcții. în primul rînd, ea încearcă să organizeze un complot împotriva guvernului, recurgînd la acțiuni teroriste. Autorul citează, printre altele, exemplul atentatului e- șuat împotriva președintelui Allende. In al doilea rînd. reacțiunea urmărește să creeze un front unit. O a treia orientare, cea mai importantă, constă în încercările cercurilor reacționare de „ a submina economia na- t ționalăi pentru a crea-condiții favo-

manevrelor 
din Chilerabile dezlănțuirii unui război civil. Reacțiunea răspindește tot felul da zvonuri, recurgînd la intrigi și calomnii. încercînd să semene panică printre patronii întreprinderilor mid și mijlocii.„Este necesar, subliniază autorul, 
să fim conștienți de întreaga gravitate 
a acestui pericol și să începem Ime
diat lupta împotriva lui". Articolul menționează că clasa muncitoare din Chile trebuie să participe disciplinat și cu deplină răspundere Ia programul transformărilor sociale și economice înfăptuit de guvernul Allende. Principala sarcinș în etapa actuală este de a lărgi și consolida pe toate căile producțiarscrie; Orlando- Milla*._______________________ L

DELHI

Manifestul partidului Congresul Național IndianDELHI 25 (Agerpres). — Congresul Național Indian, partidul de gu- vernămînt al țării, a dat publicității un manifest, care constituie platforma sa politică pentru apropiatele alegeri parlamentare. Documentul relevă hotărîrea acestui partid de a depune toate eforturile pentru aplicarea unui vast program de dez- vojtare a Indiei pe calea democratică. 
Congresul Național Indian va acționa 
împotriva dominației monopolurilor, 
pentru limitarea proprietății private, 
extinderea și consolidarea sectorului 
de stat in economie, înfăptuirea pro
gramului de industrializare și a re
formei agrare, se spune in manifest. Vor fi luate măsuri menite să atenueze decalajul dintre nivelurile de trai ale diverselor categorii sociale ; in primul tind vor fi abolite privilegiile foștilor maharajahi.In ceea ce privește politica exter

nă a țării, manifestul arată că C.N.I.- se pronunță pentru' promovarea relațiilor de prietenie cu toate statele, in special cu cele vecine. Congresul 
Național Indian — relevă manifestul 
— dorește normalizarea relațiilor In
diei cu Pakistanul, precum și cu Re
publica Populară Chineză, pe baza 
respectării mutuale a suveranității, a 
integrității teritoriale și a principiu
lui neamestecului în afacerile in
terne.în același timp, partidul de guver- nămînt indian își reafirmă politica 
de ncangajare față de blocurile mili
tare.într-o conferință de presă prilejuită de publicarea manifestului electoral, primul-ministru Indira Gandhi a relevat importanța apropiatelor alegeri, adresînd un apel întregului popor de a sprijini programul partidului Congresul Național Indian.

ZIUA REPUBLICII INDIA
Deasupra celebrului Fort Roșu din Delhi flutură astăzi, ca în zilele de mare sărbătoare, drapelul de stat al Indiei. Se cinstește aniversarea unui eveniment de hotar în istoria multimilenară a poporului indian : proclamarea republicii. Cu 21 de ani in urmă, într-o dimineață de sfîrșit de ianuarie, în aclamațiile entuziaste ale mulțimii, Jawaharlal Nehru anunța intrarea în vigoare a primei constituții a țării, act ce consfințea hotărîrea nestrămutată a acestui popor de a merge înainte pe calea independenței, cucerită în urmă cu doi ani și jumătate, după o grea și îndelungată luptă împotriva dominației străine.Anii independenței au însemnat conectarea vastelor resurse de energie ale Indiei la un nou ritm de viață. Drumul parcurs in cele peste două decenii de la cucerirea independenței a fost un drum anevoios, barat adesea de obstacole ce păreau insurmontabile : înapoierea economică, foametea, care continua să facă ravagii, șomajul, analfabetismul. Rupind lanțurile colonialismului, poporul indian, făcind din nou dovada capacității și talentului său creator care a îmbogățit patrimoniul civilizației universale cu opere fără seamăn, a trecut la o vastă activitate constructivă. Pe uriașele întinderi ale acestui subcontinent au apărut numeroase obiective industriale. Nume ca Bhilai, Rurkela, Durkapur, Bo- karo s-au înscris pe harta țării ca importante centre metalurgice — piloni ai planurilor de dezvoltare a economiei în ansamblu. Pe lingă industriile tradiționale, au fost dezvoltate sau create noi ramuri, cum ar fi : siderurgia, industria extractivă, petrochimia. O atentie deosebită s-a acordat valorificării bogatului potențial hidroenergetic. Marile baraje de pe Gange și de pe Krishna, alături de construcțiile hidroenergetice care împînzesc azi țara, au adus lumină in aproximativ o sută de mii (o cincime) din satele Indiei. Totodată, ele

au permis irigarea unor intinse suprafețe de teren. De cițiva ani, agricultura înregistrează progrese substanțiale, satisfăcind in măsură din ce în ce mai mare, necesitățile alimentare ale celor peste 525 milioane de indieni. Realizări importante au fost obținute în modernizarea invățămin- tului și îngustarea ariei analfabetismului, in dezvoltarea rețelei sanitare.Firește, în fața poporului indian se mai găsesc, așa cum au declarat în repetate rînduri conducătorii săi, dificultăți nu puține la număr — pe măsura vastității. acestei țări, a faptului că împilarea colonială s-a suprapus peste servitutile feudalismului. înaintarea pe calea progresului, subliniază conducătorii indieni, impune cu acuitate renovarea structurilor sociale. în acest sens, în ultima vreme au fost întreprinse o serie de măsuri, menite să ducă la întărirea sectorului de stat în economie. In vara anului 1969 au fost naționalizate principalele bănci, acțiune care s-a dovedit a fi de o deosebită însemnătate pentru înfăptuirea obiectivelor actualului plan cincinal (1966— 1971), pentru continuarea programului de reforme stabilit de primul ministru Indira Gandhi. In prezent, băncile naționalizate, împreună cu Banca de Stat a Indiei dispun de peste 85 la sută din totalul depunerilor, ceea ce permite statului să folosească această importantă pirghie pentru realizarea unor noi proiecte de dezvoltare economică și socială. Naționalizarea băncilor a fost urmată de unele măsuri pe linia aplicării reformei agrare, a îngrădirii activității monopolurilor etc.Aplicarea programului de transformări progresiste a dus. după cum se știe, la o înfruntare de proporții pe scena politică indiană între forțele retrograde, de dreapta, și cele progresiste, democratice, care se pronunță pentru înfăptuirea idealurilor de prosperitate și dreptate socială, proclamate in zilele cuceririi independenței, Alegerile generale anticipate,

care urmează să aibă loc în curînd și care de pe acum au dus la o polarizare a scenei politice indiene, se inscriu, de aceea, ca o etapă însemnată în evoluția Republicii India pe calea implinirii acestor idealuri.Poporul român a urmărit din totdeauna cu viu interes lupta și realizările poporului indian, eforturile sale pentru consolidarea independenței, pentru dezvoltarea de sine stătătoare. Intre țările noastre s-au dezvoltat de-a lungul acestor ani relații prietenești, de colaborare, reciproc avantajoase, pe baza respectării principiilor independenței și suveranității, egalității, neamestecului în treburile interne. De acum 15 ani, cind un grup de sondori români făceau primele forări in solul indian, în căutare de petrol, colaborarea româno- indiană s-a imbogățit în fiecare an. O confirmare elocventă a acestei e- voluții o constituie acordurile economice și tehnico-științifice, schimburile comerciale m continuă creștere. Rafinăria de la Gauhati, termocentrala de la Singareni, baza mecanică de la Baroda, Combinatul de lubr fianți de la Haldia sint roade a._ colaborării fructuoase dintre țările noastre.O contribuție importantă la continua dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și India au adus-o vizitele reciproce ale conducătorilor celor două țări. Primirea călduroasă pe care poporul Indiei a făcut-o în toamna anului 1969 tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, acordurile semnate cu prilejul vizitei au dat expresie sentimentelor de stimă și prietenie pe care și le nutresc popoarele noastre, dorinței lor de a dezvolta colaborarea. dintre ele, în folosul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționaleCu ocazia Zilei republicii, poporul român adresează poporului indian sincere felicitări și îi urează noi succese în propășirea patriei sale.
Dumitru ȚINU



Sub semnul prieteniei
PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARECONSILIUL DE STAT
A R. P. BULGARIA A RATIFICAT

TRATATUL ROMÂNO-BULGAR
român, sfera priete- ajutor juridicădezvoltării lor". „Tra- P.A.P.. are. de aseme- importantă pentru întă- țărilor socialiste".

viața internațională

AL R. P. POLONE A RATIFICAT 
TRATATUL ROMĂNO-POLONVARȘOVIA 25 (Agerpres) — Agenția P.A.P. transmite : Consiliul de Stat al R.P. Polone a ratificat Tratatul de prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România, semnat la București In ziua de 12 noiembrie 1970.Amintind că acest tratat a înlocuit tratatul anterior de prietenie din 26 ianuarie 1949, agenția P.A.P. subli-

niază : „Noul tratat este o expresie a relațiilor tradiționale de prietenie dintre popoarele polonez și El definește principiile și multilaterală a relațiilor de nie frățească, colaborare și reciproc, reprezentând baza și politică a tatul. relevă nea. o mare rirea unității

SOFIA 25 (Agerpres). — Prezidiul Adunării Populare a, R.P. Bulgaria a ratificat Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală .între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, semnat la 19 noiembrie 1970, transmite agenția B.T.A.Luînd cuvîntul cu .acest-prilej, En- cio Staikov, “ președintele Comisiei permanente pentru afacerile externe
UGANDA cambodgia Atacuri ale patrioților

Unităti militare
1

ostile guvernului
au preluat puterea

KAMPALA 25 (Agerpres). — După 
cum au anunțat agențiile de presă, 
în capitala Ugandei, Kampala, uni
tăți ale forțelor armate ostile guver
nului președintelui Milton Obote au 
preluat puterea. Schimbul de focuri 
pe străzile capitalei ugandeze a înce
put încă de duminică seara, la ora 
23,00, și a continuat cu intermitență 
mai bine de patru ore. Unități ale ar
matei au încercuit, începînd de luni 
dimineața, clădirea parlamentului, 
reședința președintelui Milton Obote, 
sediul radiodifuziunii și au luat pozi
ție in fața principalelor instituții și 
clădiri guvernamentale — relatează 
agențiile Reuter și France Pressc. Pe 
străzile capitalei patrulau tancuri, iar 
în unele cartiere mai aveau loc luni 
seara schimburi de focuri.

După cum au anunțat agențiile de 
presă, un purtător de cuvint militar 
a făcut o declarație la postul de 
radio Kampala, anunțind că a fost 
constituit un guvern militar format 
din membri ai unităților de poliție și 
ai forțelor armate, condus de genera
lul Idi Amin.

Evenimentele din Uganda au avut 
Joc în timp ce președintele țării, Mil
ion Obote, se afla Ia Singapore, unde 
a participat la conferința Common- 
wealthului. EI a sosit luni seara in 
capitala Kenyei, Nairobi.

PNOM PENH 25 (Agerpres). — Știrile difuzate de agențiile de presă informează că forțele populare de re
zistență din Cambodgia au atacat din 
nou, in noaptea de duminică spre 
luni, pozițiile trupelor administrației 
Lon Noi. amplasate în perimetrul defensiv al capitalei. Au fost bombardate cu rachete și artilerie aeroportul internațional din Pnom Penh și alte instalații militare. Aceste bombardamente au determinat o reducere a zborurilor destinate aprovizio-

nării cu armameiit și muniție a unităților militare ale regimului Lon Noi. Potrivit relatărilor agenției Associated Press, efective ale forțelor ■ populare de rezisteriță au luat poziție in partea de nord a aeroportului internațional.Lupte deosebit de violente, relevă agenția A. P„ au fost semnalate în zona fluviului Mekong, lă aproximativ 16 km nord de Pnom Penh, și în jurul taberei militare Kambol, dispusă pe șoseaua nr. 4.
Declarația guvernului R.D. VietnamHANOI 25 (Agerpres). — Guvernul R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă intensificarea intervenției S.U.A. în Cambodgia. Sub comanda S.U.A., se arată în declarație, zeci de mii de soldați ai regimului de la Saigon și ai regimului Lon Noi au lansat operațiuni masive împotriva poporului cambodgian în mai multe regiuni, operațiuni care sînt susținute de diferite tipuri de avioane americane, inclusiv bombardiere strategice „B-52", și de nave de război aparți- nind flotei a 7-a. Intensificînd și ex- tinzînd războiul de agresiune în Cambodgia, Vietnam și Laos — se spune în continuare în declarație — guvernul‘american continuă să se angajeze tot; mai mult in aventuri militare împotriva țărilor din Indochina.

Guvernul R. D. Vietnam condamnă cu asprime intensificarea intervenției în Cambodgia și cere în mod ferm să se pună,capăt imediat și necondiționat acestor acte de război.
PRECIZĂRILE SENATORULUI 

MANSFIELD

WASHINGTON. — Actualul spri
jin aerian acordat de Statele Unite 
regimului cambodgian este contrar 
scopului și spiritului legislației adop
tate de Congres în problema războiu
lui din Asia de sud-est, care inter
zice participarea directă a forțelor 
americane la operațiuni în,. Cambodgia — a declarat Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Se-

G. Husak și L. Strougal 
la Moscova

a Adunării Populare, a subliniat unanimitatea deplină cu care membrii comisiei au aprobat tratatul și au recomandat ratificarea lui ca o contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor multilaterale dintre Bulgaria și România.In cuvîntul său, Dancio Dimitrov, prim-vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare, a arătat că „in tratat se subliniază clar că tradiționalele legături prietenești și sentimentele de prietenie frățească dintre popoarele noastre vecine și dintre cele două țări datează de secole. Eie sînt cimentate prin lupta lor comună de eliberare națională, precum și prin luptele împotriva reacțiunii și fascismului, pentru eliberarea politică, e- conomică și socială. Acum, prietenia noastră are un conținut nou, care este rezultatul scopului nostru comun — edificarea socialismului în cele două țări", a spus vorbitorul.
muncii din sectorul de poștă și telecomuni-Liderii sindicatelor oamenilor . ........ , , , __  .

cații din Marea Britanie au hotârît duminică, în unanimitate, ca greva na
țională a serviciilor P.T.T.-ului să continue. în fotografie : lucrători de la 
poștă și telefoane îndreptîndu-se spre Hyde Park (Londra) pentru a parti

cipa la un miting

Orientul Apropiat și negocierile desfășurate sub 
continuă să constituie obiectul unei intense activi-convorbiriAstfel, la Alger au loc între președintele Houari Boumediene și primul ministru al Siriei, Hafez Assad. La Amman a sosit Hassan Sabri El Kholi, reprezentantul personal al președintelui R.A.U., care i-a în- mînat regelui Hussein un mesaj din partea președintelui Anwar Sadat. In cadrul discuțiilor cu suveranul iordanian, la care au asistat prințul moștenitor Hassan și primul ministru Wasfi Tall, au fost abordate probleme privind evoluția politică și militară din lumea arabă și relațiile dintre cele două țări. Hassan Sabri El Kholi l-a informat, totodată, pe regele Hussein despre rezultatele recentei reuniuni cvadripartite la nivel înalt a țărilor semnatare ale Cartei de la Tripoli (Republica Arabă Unită. Libia, Sudan și Siria).In capitala Etiopiei, Addis Abeba, a sosit ministrul educației și culturii al R.A.U., Hafez Ghanem, care este,

de asemenea, purtătorul unui mesaj din partea președintelui Anwar Sadat către împăratul Haile Selassie. Ministrul egiptean a vizitat anterior Burundi, Ruanda, Somalia, Tanzania, Uganda și Zambia.Pe de altă parte, se anunță că la Cairo a sosit Abdelhadi Boutaler, președintele Parlamentului marocan, purtător al unui mesaj adresat de regele Hassan al II-lea președintelui Anwar Sadat.La Santiago de Chile a sosi! o delegație egipteană condusă de Hussein Zulfikar, ministru de stat al R.A.U. In capitala chiliană, delegația a fost primită de președintele Salvador Allende. Cu această ocazie. Hussein Zulfikar a exprimat președintelui Allende mulțumiri din partea guvernelor arabe pentru poziția adoptată de Republica Chile la O.N.U. în problema conflictului din Orientul Apropiat.

con-vice-
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MITING LA
CONAKRY CONVORBIRILE FRANCO -VEST-GERMANE

BONN 25 cuvintul la al P.S.D. din landul Schleswig-Holstein. desfășurat la Flensburg, can
celarul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, a anunțat că, in raportul cu privire la starea națiunii pe care-1 va prezenta Bundestagului, va arăta 
in mod clar că „guvernul federal nu 
va renunța Ia eforturile sale de a 
ajunge la o îmbunătățire reală a re
lațiilor cu R. D. Germană".La rîndul său, Herbert Wehner, președintele fracțiunii social-demo- crate din Bundestag, a declarat în- tr-o cuvîntare rostită la prima conferință P.S.D. a muncitorilor agricoli din landul Rhenania Palatinat, ce a avut loc la Ludwigshafen, că trebuie

(Agerpres). — Luind Congresul extraordinar să se încerce o Îmbunătățire * rela
țiilor dintre cele 
prin încheierea 
gatorii, in baza 
internațional. In spus Wehner — 
clame egalitatea 
două părți. El a rile încheiate cu R.D.G. nu trebuie să aibă o valoare mai mică decît cele pe care R.F.G. le încheie cu alte- state, subliniind că ele ar putea contribui ca cele două state germane să-și ocupe locul în O.N.U.

In ce privește o reglementare a 
problemei Berlinului occidental, atît 
Willy Brandt cit și Herbert Wehner 
s-au arătat optimiști.

două state germane 
unor acorduri obli- 
nonnelor dreptului aceste acorduri — a 
trebuie să se pro- 
in drepturi a celor adăugat că acordu-

Amănunte privind sentin 
fele pronunțate de Aduna 

rea Națională

CONAKRY 25 (Agerpres). — După reuniunea extraordinară a Adunării Naționale a Republicii Guineea, constituită în Tribunal revoluționar suprem, la Conakry a avut loc, în prezența lui Ismail Ture, membru al Biroului Politic al Partidului Democrat și ministrul dezvoltării economice, un miting in cursul căruia purtătorul de Naționale a adoptate de Adunării hotărîrile revoluționar suprem. El a precizat că printre persoanele condamnate la moarte figurează șase portughezi, șapte foști miniștri guineezi, precum și un fost reprezentant permanent al Guineei la O.N.U. Toate bunurile bile și imobile ale acuzaților au confiscate.

cuvint al comunicatTribunalul
mo- fost

★Guvernul Republicii Senegal a tărît să recheme imediat pe ambasadorul său de la Conakry, anunță un comunicat oficial difuzat de postul de radio Dakar. Rechemarea ambasadorului senegalez, care marchează un moment de tensiune în relațiile dintre cele două țări, survine în urma unor acuzații formulate la Conakry cu privire la atitudinea Senegalului față de evenimentele din Guineea, din noiembrie 1970, acuzații considerate ca nefondate la Dakar.

ho

Ieri dimineață, cancelarul Republicii Federale a Germaniei, Willy Brandt, a sosit la Paris pentru a avea convorbiri oficiale cu președintele Franței, Georges Pompidou. Aceste convorbiri se înscriu în cadrul întâlnirilor periodice zute în Tratatul co—vest-german pariziană, ca de Bonn, apreciază tîlnire ar putea mai deosebită, date fiind care s-au produs pe scena politică europeană în ultimul an. în acest sens, se menționează preocuparea semnalată în cursul anului 1970, atît în R.F.G. cît și în Franța, pentru extinderea relațiilor cu statele socialiste din Răsăritul Europei, precum și începerea tratativelor cu privire la intrarea Angliei în Piața comună.Noua întâlnire la nivel înalt franco — vest-germană a fost marcată luni prin două convorbiri confidențiale între președintele Georges Pompidou și cancelarul Willy Brandt, una consacrată problemelor Pieței comune, iar cealaltă relațiilor Est-Vest. Paralel, cei doi miniștri ai afacerilor externe s-au întîlnit la Quai d’Orsay. iar ceilalți membri ai celor două delegații au trecut in revistă rezultatele cooperării bilaterale în baza prevederilor tratatului din 1963.In privința problemelor privind relațiile vest-europene, aflate pe agenda actualelor convorbiri, observatorii rețin că. înaintea plecării din Bonn, cancelarul Brandt a făcut o declarație televizată în care și-a exprimat speranța că în cursul convorbirilor de la Paris vor fi realizate progrese pe calea „jalonării concrete a drumului spre o uniune economică și monetară în cadrul Pieței comune".După cum apreciază o serie de

la nivel înalt prevă- de cooperare fran- din anul 1963. Presa altfel și presa de la insă că actuala în- avea o semnificație evoluțiile

ziare, tocmai în acest domeniu se manifestă divergențe profunde între Franța și R.F.G. Originea acestor dificultăți constă. — potrivit observatorilor — în aceea că, în timp ce partea vest-germană consideră că uniunea ar trebui controlată de „parlamentul european", adică să fie pusă sub conducerea unei autorități supra- naționale, partea franceză — după cum a reieșit din nou cu ocazia conferinței de presă ținute săptămîna trecută de președintele Pompidou — se menține în continuare pe poziția
CORESPONDENTA DIN PARIS

DE LA IOAN GRIGORESCV

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La invitația C.C. al P.C.U.S. și a Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, șl Lubomir Strougal, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele guvernului federal al R.S. Cehoslovace, au făcut la 25 ianuarie o vizită de prietenie la Mos- ' au
cu

cova. Conducătorii cehoslovaci avut cu acest prilej convorbiri Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în timpul întâlnirii — relevă comunicatul oficial dat publicității — părțile s-au informat reciproc în probleme de interes comun și s-au pronunțat pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide și țări.Abordînd unele probleme internaționale. cele două părți au apreciat însemnătatea tratatelor încheiate de Uniunea Sovietică și Republica Populară Polonă cu Republica Federală a Germaniei și au reafirmat poziția lor în ceea ce privește nevalabilita- tea acordului de la Miinchen, de la început, cu toate consecințele care decurg din aceasta.
Szczecin Intilnire a conducătorilor de partid
si de stat ai R.P. Polone cu oamenii munciiV •

de la șantierele navale Warski
25 (Agerpres). — A- anunțâ că, la 24 ia-VARȘOVIA genția P.A.P. nuarie, „la șantierele navale Warski din Szczecin, unde recent lucrul a fost din nou întrerupt, a avut loc o întâlnire a primului secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, a președintelui Consiliului de Miniștri. Piotr Jaroszewicz, și a altor conducători de partid și de stat cu colectivul acestei mari întreprinderi". „Edward Gierek și Piotr Jaroszewicz, menționează agenția poloneză, au sosit la șantier la invitația colectivului acestuia".în cadrul întilnirii, relevă agenția P.A.P., au fost discutate actualele probleme politice și economice ale țării, precum. și problemele care preocupă colectivul șantierelor navale din Szczecin. Reprezentanții secții-

ilor de la șantierele navale au exprimat înțelegere și sprijin deplin față’ de hotărîrile plenarei a VlI-a a C.C. al P.M.U.P. și față de noua conducere a partidului. Cu deosebită emoție. ei și-au exprimat încrederea in Edward Gierek și in procesul de restabilire început. Recunoscind că sprijinirea conducerii partidului este exprimată cel mai bine prin fapte, constiuctorii de nave din Szczecin au trecut la munca normală, relatează agenția poloneză.în continuare. Edward Gierek și Piotr Jaroszewicz au plecat spre Gdansk pentru a participa la o întâlnire cu reprezentanții colectivelor întreprinderilor navale din Gdansk și Gdynia.

agențiile de presă transmit EUROPA LIBERA‘
Cu ocazia semnării planului de schimburi culturale 

și științifice pentru anul 1971 între România și Albania, Manole Bodnaraș, ambasadorul țării noastre la Tirana, a oferit un cocteil. Au participat delegația română, condusă de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și delegația albaneză, condusă de Manho Bala, adjunct al ministrului învățămîntului și culturii. Au fost prezenți Toma Deljana, ministrul învățămîntului și culturii, Lambi Zicishti, ministrul sănătății, Reis Malile, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gogo Coarna, adjunct al ministrului comerțului, Misto Treska, președintele Comitetului albanez pentru relații culturale și prietenești cu străinătatea, Thanas Nano, președintele Comitetului de radio și televiziune, oameni de știință și cultură.
Un grup de deputați ai 

Seimului R.P. Polone, dus de Arthur Starewicz, președintele Comisiei pentru afacerile externe a Seimului, a sosit într-o vizită . în R.F. a Germaniei, la invitația grupurilor parlamentare ale Partidului liber-democrat si Partidului social-democrat din Bun- destagul vest-german. După cum relatează agenția P.A.P., parlamentarii polonezi vor avea convorbiri cu președintele R.F. a Germaniei, Gustav Heinemann, cancelarul Willy Brandt, ministrul afacerilor externe, Walter Scheel, și președintele Bundestagului, Kai Uwe von Hassel.

„1971 va fi anul reo- 
rientării politicii externe a 
Filipinelor" a declarat președintele Ferdinand Marcos în mesajul a- supra „Stării națiunii", adresat Congresului In context, el a anunțat că țara sa dorește să stabilească intr-un viitor apropiat relații diplomatice și comerciale cu Uniunea Sovietică și cu alte țări socialiste, precizînd că această intenție este determinată de considerente economice și de recunoașterea marii ponderi a țărilor socialiste în lume.

au început luni, la Dusseldorf. Atît în cuvîntul de deschidere al președintelui U.C.D., Georg Kiesin- ger, cît și in salutul liderului ramurii bavareze a acestui partid — U.C.S., Joseph Strauss, a fost lansat un apel „la unitatea cel >r două aripi ale partidului" și au fost criticate unele aspecte ale poiitâcii gu . < >- nului de la Bonn. Recunoscind indirect eșecul încercărilor U.C.D.—U.C.S. de a înlocui pină la sfirșitul actualei legislaturi guvernul de coaliție, secretarul' general al U.C.D., Bruno Heck, a cerut delegaților să adopte „o politică de opoziție pe termen lung", avînd în vedere alegerile din toamna anului 1973. Cei trei lideri ai opoziției au subliniat că nu va fi cutată problema alegerii unei conduceri.

Dezvăluirile semnifica* 
five ale senatorului 

american Clifford Case

dls- noi

Nu mai puțin controversate apar în ochii comentatorilor și punctele de . plecare în discuțiile privind intrarea Angliei in C.E E. (Comunitatea Economică Europeană) Se consideră că, în timp ce cancelarul Brandt va susține necesitatea unei accelerări a ritmului realizării acestei aderări, interlocutorul său francez va evidenția din nou dificultățile legate de fixarea perioadei de tranziție și de cererea Londrei privind reducerea contribuției sale la bugetul comunitar. Ziarul „LE FIGARO" scrie că „din 
discuție ar trebui să reiasă o expli
cație sinceră cu privire Ia această 

să îndepărteze 
discu- 

de la Bruxelles. Dar dacă Pa- 
își exprimă speranța că se va 
totul pentru a se obține o so- 

pozitivă, el râmine totodată 
in problemele pe care Ie con- 

evita 
în- : de

problemă de natură 
ipotecile care grevează încă 
țiile 
risul 
face 
tuție 
ferm 
sideră esențiale pentru a se 
degenerarea confruntării într-o 
l'runtare". Sintetizînd deosebirile păreri in problemele amintite, oficiosul parizian „NATION" vorbește de 
„contradicții flagrante".Iată de ce observatorii sînt sceptici cu privire la posibilitatea de a se obține rezultate pozitive in cadrul actualei Întâlniri franco—vest-germane in problema atenuării controverselor vest-europene. Dimpotrivă, ziarele pariziene apreciază că între cei doi interlocutori se vor manifesta convergențe cu. privire la necesitatea de a se depune eforturi pentru normalizarea în continuare a relațiilor între țările din Apusul și Răsăritul Europei. pentru găsirea soluțiilor unor probleme ce-și așteaptă rezolvarea.

de a le.spinge ideea oricărei știrbiri a prerogativelor suveranității,. sale naționale. Or. perspectiva înaintării spre o uniune economică și monetară vest-europeană nu ar face' debit să accentueze ghemul de contradicții — și așa destul de încîleit —al problemelor ce confruntă Piața comună. Arătîndu-se de aceea sceptic în privința perspectivei de a se găsi o ieșire. ziarul „COMBAT" scrie : „In 
fond, divorțul va răniîhe total. Știin- 
dn-se partenerul cel mai puternic din 
«Europa celor șase», R.F.G. nu va ad
mite ca, dacă ea joacă rOlul banche
rului, să nu primească garanții eu 
privire la modul în care partenerii 
săi vor conduce economia tor. La rîn- 
dul său. Franța nu va accepta acest 
drept de control. Iată termenii în 
care se pune problema. Și ea nu pare pentru o mai bună înțelegere și coo- 
solubilă". perare pe plan general european.

Ministrul afacerilor ex
terne al Austriei, K Kirchsch- laeger, a sosit la Moscova într-o vizită oficială, la invitația guvernului sovietic. Programul vizitei sale prevede întrevederi cu A. Gromîko, ministrul afacerilor externe, N. Patolicev, ministrul comerțului exterior, și E. Furțeva, ministrul culturii. Vor fi abordate probleme privind colaborarea dintre, cele două țări, precum și aspecte ale situației internaționale, printre care problema convocării conferinței general-europene pentru securitate.

Vizita mareșalului A. 
Greciko în Finlanda. Minis- trul apărării al Uniunii Sovietice, mareșalul Andrei Greciko, a sosit luni la Helsinki, într-o vizită oficială, la invitația ministrului apărării al a- cestei țări, anunță agenția T.A.S.S. Vizita ministrului sovietic în Finlanda va continua pină la 29 ianuarie a. c.

Lucrările Congresului 
Uniunii creștin-democrate

Inundații în Ungaria. Ca urmare a încălzirii bruște și a creșterii neașteptate a nivelului apelor multor rîuri, în numeroase regiuni din Ungaria a apărut o situație primejdioasă, anunță agenția M.T.I. în regiunea Tisei centrale a fost inundată duminică o suprafață de 8 000 hectare. în opt sectoare din regiune a fost declarată starea de urgență. și au fost puse în funcțiune stații de pompare de mare capacitate. A- genția M.T.I. precizează că și in alte zone a fost declarată starea de urgență.
Țările membre ale O.P.E.C. doresc

prețuri echitabile la petrolTEHERAN 25 — Corespondentul Agerpres, N. Popovici. transmite : Intr-o conferință de presă ținută la palatul Niavaran, șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryn- mehr, a precizat poziția țării sale in cadrul negocierilor cu monopolurile petroliere. Exprimindu-și opoziția categorică față de intenția companiilor petroliere de a crea un cartel internațional, șahinșahul 
a relevat dorința țărilor membre ale 
O.P.E.C. de a obține prețuri echita
bile la petrol. El a insistat asupra diferenței șocante dintre prețurile reduse obținute de , țările O.P.E.C. și profiturile realizate de monopolurile petroliere. Tocmai acest decalaj, accentuat de creșterea costului la produsele, petrolifere, a stat la originea actualelor disensiuni dintre țările O.P.E.C. și companiile străine, a subliniat, șeful statului iranian. EI a arătat, de Dildă. că în

timp ce un dolar maiorul eași cantitate cu circa ' ferența de preț fiind monopolurilor care exploatează zăcămintele de țiței sau al intermediarilor acestora (societăți de transport., distribuire etc).Subliniind hotărîrea a-și valorifica intens troli fere, șahinșahul a 
paniile străine că orice presiune a- 
supra Iranului este zadarnică. Re- ferindu-se, apoi, la cererea companiilor petroliere de a încheia un acord global cu toate statele membre ale O.P.E.C., șeful statului iranian a afirmat : ..In acest caz, ne vom găsi in situația de a urma exemplul țării care a cerut cel mai mult și, în consecință, vom cere aceleași condiții ca Venezuela".

Iranul cîștigâ !a barilul de vest-european mai puțin de petrol, corisu- plătește ace- 14 dolari, di- in profitul
țării sale de bogățiile pe- avertiz.at eom-

Cunoscutul senator american Clifford Case a declarat la 23 ianuarie, după cum transmite agenția Associated Press, că subsidiile, C.I.A. (Agenția centrală de spionaj din S.U.A.) au susținut și susțin cea mai mare parte a activității posturilor de radio „Europa liberă" și „Libertatea". El a cerut să se pună /tapat acestei finanțări, anunț.Ad că va prezenta un proiect de lege cu scopul ca în viitor cele două posturi de radio să aibă nevoie pentru finanțarea lor de autorizația Congresului.Case, membru al Comitetului pentru relații externe al Senatului și al Comitetului de alocări senatoriale, a făcut cunoscut că în anul fiscal 1969 costul operațiilor celor două posturi de radio s-a ridicat la aproape 34 milioane dolari, dintre care mai mult de 30 milioane dolari, au provenit din subsidiile C.I.A.Senatorul american a arătat că aproximativ 12—20 milioane dolari reprezintă „donații" în cadrul unor campanii anuale de strîngere de fonduri, dar că „în mod evident, publicul nu dă mai mult de . 100 000 dolari", cea mai mare parte a acestor contribuții revenind marilor concerne financiare și industriale.Potrivit agenției Associated Press, surse ale Senatului au relatat că, în ciuda afirmațiilor de circumstanță că cele două posturi de radio ar fi organizații particulare, funcționari americani ai consulatului Statelor U- nite din Miinchen au legături strinse cu ele. Unul dintre a- cești funcționari asigură chiar un rol de legătură și supraveghere politică a emisiunilor.Activitatea acestor posturi este pusă, după cum bine se știe, in slujba intereselor forțelor celor' mai reacționare, antidemocratice,' dornice să intensifice tensiunea în viața internațională. Adău-gîndu-se altor luări de pozițiirealiste care se fac auzite in ultima vreme în S.U.A., cererilor oamenilor politici și ale opiniei publice din R F.G., pe teritoriul căreia se află amplasate aceste posturi, de a se pune capăt activității lor, declarația senatorului Case proiectează o lumină semnificativă asupra surselor imunde de unde provin fondurile acestor oficine de răspindire a minciunilor și calomniilor, dezvăluind cine sînt cei care le tutelează. Ea vine să demonstreze o dată mai mult necesitatea imperioasă de a se renunța la astfel de practici anacronice. în totală contradicție cu cerințele normalizării vieții internaționale.
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