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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la plenara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară

Stimați tovarăș!,
Tisztelt elvtârsak,Aș dori să încep prin a adresa membrilor Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, tuturor participanților la această adunare, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului nostru. (Aplauze puter

nice).Plenara lărgită a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate ^maghiară din România a făcut bilanțul activității sale și al contribuției oamenilor muncii de naționalitate maghiară la realizarea cu succes a planului cincinal 1966— 1970.După cum a reieșit din raportul prezentat și din discuțiile care au avut loc în plenară, în acești ani au fost obținute succese de seamă în toate domeniile de activitate ; o dată cu ridicarea generală a nivelului de trai al întregului popor, s-au găsit soluții corespunzătoare la numeroase probleme legate de activitatea și condițiile de viață ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară și de alte naționalități.De asemenea, In plenară au fost semnalate o serie de deficiențe și greutăți care s-au manifestat și se mai manifestă încă în diferite sectoare, unele neajunsuri privind rezolvarea unor cerințe specifice ale naționalității maghiare. S-au adus o serie de critici la adresa unor ministere și organe centrale, s-au formulat numeroase propuneri pentru lichidarea lipsurilor și soluționarea problemelor, pentru îmbunătățirea activității Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Desigur, multe propuneri își vor găsi rezolvarea în cadrul măsurilor generale de perfecționare a vieții economice și so- cial-politice din țara noastră.Apreciez că lucrările plenarei au fost deosebit de rodnice, că ele vor exercita o puternică influență asupra activității viitoare a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, vor contribui la soluționarea practică a problemelor ridicate — creînd cele mai tune condiții ca oamenii muncii de naționalitate maghiară, împreună cu întregul popor, să-și sporească aportul la înfăptuirea programului de dezvoltare a patriei noastre socialiste.Activitatea consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și de alte naționalități se înscrie pe linia generală a partidului nostru de asigurare a cadrului organizatoric corespunzător pentru consultarea tuturor categoriilor sociale, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a- supra principalelor probleme ale politicii interne și externe a României socialiste. Participarea nemijlocită a maselor la conducerea activității economico-sociale constituie una din laturile esențiale ale politicii partidului nostru, o expresie a democrației socialiste în continuă dezvoltare și perfecționare, reprezintă un factor fundamental al victoriei socialismului și comunismului în România. 
(Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Plenara dumneavoastră are loc la puțin timp după încheierea cu succes a cincinalului 1966—1970 și la începutul muncii pentru înfăptuirea noului plan cincinal 1971— 1975. Cunoașteți realizările obținute în cincinalul trecut din comunicatul publicat nu de mult și din prezentarea pe larg în presa noastră a acestor rezultate — atît pe ansamblul țării, cît și pe fiecare județ — și de aceea nu mă voi mai referi la ele. Trebuie totuși să menționez că cincinalul pe care l-am încheiat recent a ridicat țara noastră pe o treaptă superioară de dezvoltare economico-socială, a marcat o perioadă importantă în edificarea socialistă a României.Pretutindeni se văd roadele politicii marxist-leniniste a partidului de amplasare teritorială rațională a Industriei, de dezvoltare 

«usțînută a agriculturii, de edificare a construcțiilor social-cultu- rale pe întreg cuprinsul țării. S-au prezentat și aici date elocvente în acest sens. Este .-'Semnificativ că în cincinalul 1966—1970 toate județele au cunoscut o dezvoltare puternică — atît cele din Transilvania, cît șl.cele din Moldova, din Oltenia și Muntenia, practic din întreaga țară. Județe cum sînt Co- vasna, Harghita, Sălaj, Satu-Mare, care erau rămase mai în urmă, au cunoscut în cincinalul trecut progrese însemnate ce au schimbat mult viața oamenilor, condițiile de muncă și de trai a sute de mii de cetățeni. în ce privește secuii, de exemplu, s-ar putea spune că dorința lor de veacuri de a avea o industrie dezvoltată în zonele unde trăiesc s-a împlinit sau a început să fie împlinită de abia în cincinalul încheiat de curînd. (A- 
plauze). în 6 localități din această zonă s-au construit un număr important de întreprinderi în care lucrează zeci de mii de muncitori, în perioada 1966—1970 în județul Covasna, pe baza realizării unui volum de investiții de peste 1,5 miliarde de lei, au fost construite și date în funcțiune trei fabrici importante la Tg. Secuiesc ; s-au creat noi capacități de producție la Combinatul textil de la Sf. Qhe- orghe, s-a asigurat dezvoltarea întreprinderii miniere Căpeni. în județul Harghita, prin realizarea u- nui volum de investiții de aproape 2,5 miliarde lei, au fost date în exploatare în anii cincinalului fabrici din industria ușoară la Miercurea Ciuc șl Odorheiul Secuiesc, trei linii noi de flotație la Combinatul minier Bălan, precum și alte capacități de producție în cadrul unor întreprinderi mai vechi. Aceasta este, pînă la urmă, expresia concretă a preocupării partidului nostru de a ridica la o viață înfloritoare toate județele țării, de a face ca egalitatea în drepturi între cei ce muncesc din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, să devină o realitate în primul rînd pe tărîmul existenței materiale.în același timp, trebuie să menționez că și în alte zone ale țării s-au depus eforturi și s-au obținut rezultate însemnate pe linia industrializării socialiste. Noi promovăm consecvent această linie, fiind convinși că progresul economic și social al tuturor județelor patriei este condiția primordială a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a asigurării trecerii la edificarea comunismului. Iată de ce noi privim problema industrializării socialiste nu numai sub aspectul creării unor uzine într-o zonă sau alta a țării, ci ca o trăsătură fundamentală a politicii de construcție socialistă și comunistă; partidul nostru va aplica și în viitor în mod neabătut această orientare marxist-leninistă I (Vii a- 
plauze). Desigur, în condițiile în care în unele județe locuiesc, alături de români, oameni ai muncii de alte naționalități — maghiari, germani și alții — aceasta îmbracă și un caracter care ține de aplicarea consecventă a politicii naționale, de asigurarea deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii patriei. Trebuie să ne fie clar că dacă nu anrindustrializa în mod armonios întreaga țară, dacă am menține vechea stare de înapoiere a unor zone, oricît am vorbi de egalitate în drepturi, de faptul că în școală se învață mai mult sau mai puțin limba maghiară, germană sau română — inegalitatea, de fapt, tot ar rămîne ! Nu vreau să se înțeleagă, prin aceasta, că folosirea limbii materne n-ar avea importanța sa ; dar trebuie să ne fie limpede tuturor că egalitatea adevărată — socială și națională — se poate realiza numai o dată cu dispariția claselor exploatatoare, cu trecerea mijloacelor de producție în mîinile clasei muncitoare, țărănimii, maselor populare, cu dezvoltarea unitară a tuturor zonelor țării, cu crearea bazei materiale necesare ridicării nivelului de trai, material și cultural al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 

de naționalitate. (Aplauze puter

nice). De altfel este un adevăr cunoscut demult că numai industrializarea — și, în condițiile noastre, industrializarea socialistă — poate deschide calea, poate asigura în mod real accesul oamenilor muncii Ia cuceririle civilizației, ale științei și culturii ; industria cere oameni cu cunoștințe temeinice, în stare să stăpînească tehnica nouă. Iată de ce punem un atît de mare accent pe industrializare, pe dezvoltarea economico-socială — ca bază a asigurării adevăratei egalități în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. (Aplauze puternice).O dată cu dezvoltarea forțelor de producție s-au obținut succese de seamă în domeniul învățămîn- tului, științei și culturii, în ridicarea conștiinței socialiste a întregului popor. în legătură cu toate acestea s-au prezentat aici multe date și nu doresc să mai revin asupra lor. Țin însă să menționez— așa cum de altfel s-a făcut și în raportul prezentat, precum și în cuvîntul unor tovarăși — că în cincinalul trecut s-au obținut rezultate bune și în ce privește lărgirea accesului oamenilor muncii de naționalitate maghiară și de alte naționalități la cuceririle în- vățămîntului, științei, culturii. Constituie o realitate ce nu poate fi ignorată faptul că în învățămîn- tul preșcolar și general obligatoriu avem astăzi în țara noastră peste 2 290 de unități în limba maghiară— din care 1 230 școli și grădinițe numai cu limba de predare maghiară și peste 1 060 de secții maghiare în cadrul altor unități școlare. Există, de asemenea, numeroase licee și secții care asigură cuprinderea absolvenților claselor a VIII-a de naționalitate maghiară în proporție de peste 24 la sută, față de peste 19 la sută cît reprezintă media pe țară. Privit, deci, în contextul general, accesul oamenilor muncii de naționalitate maghiară la aceste forme de învă- țămînt depășește media înregistrată pe țară. Aceasta constituie o grăitoare expresie a posibilităților largi ce le au oamenii muncii de naționalitate maghiară de a învăța în limba proprie în școlile de cultură generală. în ce privește liceele de specialitate, procentul de cuprindere în aceste școli a absolvenților clasei a VIII-a este de 6 la sută, fiind aproximativ la același nivel cu media pe țară. în legătură cu școlile profesionale — despre care s-a vorbit aici — trebuie arătat că ucenicii și elevii de naționalitate maghiară, prove- niți din școlile profesionale, reprezintă un procent de 33 Ia sută, față de 32 la sută cît este media pe țară. Avem peste 11 500 cadre didactice de naționalitate maghiară, 1 430 de directori și directori ad- juncți. Aici s-au dat și alte cifre concludente în acest sens. în general, în toate sectoarele învățămîntului nostru, sînt create condiții pentru predarea și însușirea cunoștințelor în limba maghiară. Mai sînt, desigur, și unele deficiențe în această, direcție, care vor trebui lichidate. Este bine însă ca, atunci cînd facem un bilanț — și cred că raportul a procedat just în această privință — să examinăm lucrurile în contextul general al dezvoltării activității de învățămînt, cultură și știință din România. Dacă vom privi modul cum se rezolvă această problemă pentru o naționalitate sau alta rupt de situația și de rezultatele obținute pe întreaga țară, de nivelul general la care am ajuns, desigur, nu vom putea trage concluziile corespunzătoare. Or, față de nivelul de ansamblu al dezvoltării științei, învățămîntulul și culturii din țara noastră, condițiile asigurate oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, inclusiv naționalităților maghiară șt germană, nu sînt cu nimic mai prejos ; dimpotrivă, în cîteva domenii oamenii muncii aparținînd acestor naționalități au chiar un acces mai mare în unitățile de învățămînt.Toate acestea arată că partidul ji statul nostru înfăptuiesc nea

bătut ceea ce este înscris în Constituție și în legile țării, faptul că toți cetățenii se bucură de drepturi egale la învățămînt și cultură ; depinde numai de capacitatea și | sîrguința fiecăruia de a-și dezvolta | neîngrădit pregătirea profesională, | de a-și îmbogăți orizontul de cunoștințe. Firește, asigurarea condițiilor ca toți să poată urma în- vățămintul liceal este o problemă de viitor. Este necesar ca — după generalizarea învățămîntulul de 10 ani — să creăm baza materială și condițiile corespunzătoare pentru a generaliza învățămîntul liceal. Pentru aceasta însă ne trebuie timp. Consider că realizările din ultimii 20 de ani în învăță- mîntul din România- — drumul parcurs de la situația grea moștenită din trecut la generalizarea învățămîntului de 10 ani, la dezvoltarea rapidă a învățămîntului mediu și superior — reprezintă un succes remarcabil care nu putea fi obținut decît în cpndlțiile socialismului. (Vii aplauze).Este cunoscută preocuparea partidului nostru de a asigura condiții organizatorice ca oamenii muncii de naționalitate maghiară și de alte naționalități să participe la întreaga activitate a organelor puterii de stat, la conducerea vieții sociale. Cunoașteți cum sînt ei re- prezentați în Marea Adunare Națională, în consiliile populare. în întreaga structură de stat, economică și socială — și nu vreau să mai exemplific aceasta cu cifre. Aceste cifre stau la îndemîna oricui ; ele vorbesc despre faptul că muncitorii, țăranii, intelectualii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, participă activ la conducerea întreprinderilor, a unităților economico-sociale, a statului. Putem spune că ultimii ani se caracterizează tocmai prin intensificarea participării celor ce muncesc la conducerea vieții economice și sociale, a întregii activități de stat. Cunoașteți cu toții măsurile care s-au luat în această privință, inclusiv hotărîrile ultimei plenare a Comitetului nostru Central ; cred că nu mai există astăzi în România om âl muncii — muncitor, țăran, intelectual — care să poată spune că este împiedicat să ia parte la conducerea și organizarea producției, la dezbaterea și rezolvarea problemelor vieții economice, sociale și de stat pe motiv că este de altă naționalitate. Adunările generale ale salariaților care au avut loc recent în toate întreprinderile și instituțiile s-au caracterizat tocmai printr-o dezba? tere vie și deschisă, printr-o larga participare a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități la găsirea soluțiilor de a îmbunătăți activitatea de producție, economică și socială, de a asigura mersul ferm tnainte al societății noastre pe calea socialismului, ridicarea nivelului de civilizație și bunăstare a întregului popor.Pe baza faptelor putem afirma că avem rezultate remarcabile în toate domeniile de activitate, că la obținerea lor au adus o contribuție prețioasă și, oamenii muncii de naționalitate maghiară ; de toate aceste realizări ale socialismului în domeniul material și spiritual beneficiază deopotrivă și oamenii muncii de naționalitate maghiară, la fel ca întregul nostru popor.Pentru activitatea rodnică desfășurată în cadrul cincinalului și pentru contribuția valoroasă adusă la realizările obținute în făurirea socialismului, adresez din partea conducerii partidului cele mai calde felicitări tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară din patria noastră. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Stimați tovarăși,Am trecut de curînd.la înfăptuirea cu succes a-'cincinalului 1971— 1975. Transpunerea în viață a importantelor obiective ale noului plan va face ca țara noastră să parcurgă în următorii ani o etapă
(Continuare in pag. a IH-a)

Combinatul pentru Industrializarea lemnului din Tg. Jiu a Inaugurat pe meleagurile gorjene tradiția valo
rificării superioare a „aurului verde'. Tînăra unitate — posedînd o zestre tehnică dintre cele mai mo
derne din Europa — se impune printre întreprinderile similare din fără ca o mare „rafinărie' a pădurilor, 
cu un nomenclator de produse bogat. Industria de mobilă, construcțiile de mașini, de autovehicule, con
strucțiile industriale si ae locuințe, industria chimică sînt toate beneficiarele unei părți însemnate din pro

dusele combinatului, ale căror eleganță, gust și calități superioare au căpătat o faimă incontestabilă

DIN TRADIȚIILE INTERNAȚIONALISTE

ALE MIȘCĂRII NOASTRE MUNCITOREȘTI
->

PROLETARIATUL ROMÂN - 
SOLIDAR CU EROICII COMUNARZI
Operă eroică, creație a spiritului 

revoluționar și acțiunii energice a 
clasei muncitoare pariziene, a po
porului francez. Comuna întronată 
în urmă cu un veac constituie un 
moment epocal în istoria proletaria
tului internațional, a întregii lumi 
muncitoare. Atunci. în lunile martie— 
mai ale anului 1871, exemplul curajos 
al comunarzilor a electrizat masele 
muncitoare de pretutindeni. înaltele 
principii și idealuri afirmate, unele 
chiar întrupate de Comună, dădeau 
expresie vie, fidelă, năzuințelor celor 
mai fierbinți ale sutelor de milioa*ne 
de truditori din țările Europei și din 
celelalte continente. Prin acțiunea lor 
răsunătoare, comunarzii întăreau în
crederea tuturor muncitorilor în posi
bilitatea zdrobirii prin luptă a jugu
lui exploatării și asupririi capitaliste. 
Tocmai de aceea. epopeea Comunei a 
trezit pretutindeni imensa simpatie a 
iubitorilor de libertate și progres so
cial, a declanșat o puternică mișcare 
de solidaritate internaționalistă.

Cea mai înaltă măsură a acestei 
solidarități au dat-o, desigur, acei re
voluționari din mai toate țările Eu
ropei, care, neprecupețind nimic, nici 
chiar viața, au luptat curajos, cot la 
cot cu comunarzii, pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare ale muncitori
lor Parisului, a primului nucleu de 
stat proletar din istorie. Subliniind a- 
cest fapt, Benoît Malon — unul din
tre conducătorii Comunei — scria că 
ridicarea la luptă a proletarilor fran
cezi „nu i-a împiedicat — ... să ac
cepte concursul tuturor oamenilor de 
inimă care au venit la ei".

Este de remarcat că. alături de re
voluționari italieni, germani, belgieni, 
polonezi, ruși, portughezi, pe barica
dele Comunei s-au aflat și mulți 
români. Documente ale vremii îi men
ționează printre aceștia pe Constantin 
Cantacuzino. Rojniță. Dimitrie Do- 
brescu. loan Cernătescu, Giorok 
— comandantul artileriei de Ia 
Montmartre, G. V. Steriade, A- 
lexandru Cociu, Mihai Georgescu, 
Constantin Haralambie — medic 
maior al batalionului „Eclaireurs 
Fedărăs", In care erau recrutați nu
mai acei care se declarau gata de 
orice sacrificiu pentru cauza Comu
nei, — dr. Constantin Polichronu. 
Alexandru Sabadiu ș.a In ultima 
perioadă a existenței Comunei. în 
capitala Franței s-a aflat și revolu
ționarul Mircea C. Rosetti — fiul cel 
mai mare al pașoptistului român 
C. A. Rosetti — care s-a încadrat 
într-una din organizațiile revoluțio
nare pariziene.

Credincioși tradițiilor de luptă e-
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Programul de autodotare,
prevăzut a se realiza în acest 
an la Combinatul petrochimic
din Pitești cuprinde 34 de uti
laje și agregate, a căror 
loare totală se 
1 544 000 lei. Dintre acestea au 
și fost realizate 7 
printre care un cuptor de tra
tare cu săruri, un altul pentru 
uscat electrozi, un banc de ve
rificare, o baie de călire in 
ulei. Alte 9 utilaje se află In- 
tr-un stadiu avansat de execu
ție.

l
I
(

i

Augustin DEAC
director adjunct al Institutului 

de studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.

roică ale poporului nostru pentru li
bertate. neatîrnare și o orînduire 
dreaptă, revoluționarii români au În
deplinit cu cinste sarcinile primite 
din partea Comunei. Despre activi
tatea medicilor Mihai Georgescu 
și Alexandru Cociu. de exemplu, un 
participant francez la Comună re
lata în august 1871 : „Nimic nu ega
lează curajul ce dezvoltară acești me-

100 DE ANI
DE LA COMUNA 

DIN PARIS
did in cele 8 zile de agonie ale Co
munei, adunînd răniții pe stradă, 
protejați de un simplu drapel, -care 
adesea nu’era respectat de gloanțe".

In vreme ce numeroși români 
se distingeau in lupta cu arma în 
mină pentru apărarea Comunei, în 
țară, cercurile socialiste, militanții 
mișcării muncitorești, opinia pu
blică progresistă, adine receptive la 
imperativele de libertate națională, de 
republică și de eliberare socială. își 
manifestau deschis simpatia, solidari
tatea și admirația față de opera ei.

Reliefînd rolul istoric al Comunei 
din Paris, ziare ce apăreau pe te
ritoriul patriei noastre, ca „Telegra
ful", „Albina" „Românul" ș.a. erau 
în unanimitate de părere că „inten- 
țlunea insurgenților a fost nobilă, a 
fost patriotică și sublimă...". „Albi

Excelenței Sale
Domnului dr. SALVADOR ALLENDE GOSSANS

Președintele Republicii Chile
iSANTIAGO DE CHILEAm aflat cu întristare despre victimele omenești provocate de accidentul feroviar produs la Hualligayca la 11 martie 1971.In numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă exprim sentimentele profundei noastre compasiuni și vă rog să transmiteți familiilor îndoliate sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAm fost foarte mișcați de mesajul dv. de felicitări, pentru care vă mulțumim în modul cel mai sincer.Vă rugăm să primiți urările noastre de fericire personală și de prosperitate poporului frate român.Păstrăm ferma convingere că bunele relații dintre țările noastre se vor întări continuu in interesul reciproc al celor două popoare.Cu cea mai înaltă considerație.
General SANGOUL^ LAMIZANA
Președintele Republicii Volta Superioart

na" — revista scoasă de Vincențiu 
Babeș — aprecia în mod deosebit 
scopul Comunei, ideile mărețe care 
animau conștiința sutelor de mij de 
luptători ai ei, determinîndu-i să 
meargă cu bucurie la moarte pentru 
înfăptuirea lor. Redactorul „Albinei" 
făcea chiar o minunată pledoarie în 
favoarea cauzei pentru care luptau 
milioanele de proletari. „Nu este, oare, 
nedrept ca produsul muncitorului sd 
nu aibă altă valoare decît aceea 
fixată de capitalist ? se întreba eL 
Dar oare cultura, libertatea perso
nală, valoarea socială a muncito
rilor nu este astăzi absolut depen
dințe de la cei ce dispun de capi
tal ? Dar chiar viața de stat, nu 
oare averea decide, face legi ? Această 
referință reclamă reforma, reclamă 
o altă ordine socială mai dreaptă, 
mai umană și aceasta o amintești 
răscoala din Paris".

In mod deosebit se cuvine Insă 
a releva ecoul Comunei în rîndurile 
mișcării muncitorești, influența pe 
care a avut-o asupra ei. în acei ani, 
mișcarea noastră muncitorească se 
afla în plin proces de dezvoltare și 
organizarea, de însușire a ideilor 
marxiste care începuseră să pătrun- 
dă in România. Comuna, experien
ța ei au întărit convingerile socialiș
tilor români în justețea ideilor Iul 
Marx și Engels despre revoluția so
cială, au contribuit Ia răspîndirea 
mai largă în mase a acestor idei.

Cel ce investighează cu atenție ul
timul veac din istoria luptei revolu
ționare desfășurate pe pămîntul Ro
mâniei rămîne impresionat de gradul 
profund în care încă de Ia începutu
rile existenței și afirmării sale pe 
scena vieții social-politice românești 
mișcarea muncitorească și socialistă 
de la noi a împletit statornic, fără 
șovăire, slujirea plină de abnegație a 
intereselor de căpetenie ale națiunii 
române cu manifestarea sentimentu
lui activ de solidaritate interna- 
ționalistă. cu fidelitatea neclin-

(Continuare în pag. a II-a)
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Pentru „un Cotnar"
(Urmare din pag. I)

principiile interna- 
proletar. Evocarea

zîtia"»
în casa Iul Nicolae Simen d'n 

satul Ucea de Sus (Brașov) a 
dat buzna, acum clteva zile, un 
musafir cu totul neașteptat. Sus- 
ținînd că este ofițer de miliție, 
dar refuzînd să se legitimeze 
sau să prezinte vreo dovadă în 
acest sens, oaspetele picat pe 
nepusă masă, după clteva ame
nințări pentru intimidarea gaz
dei, a început să cotrobăiască 
prin casă. în timpul „perchezi
ției" „a confiscat" mai multe 
obiecte de valoare, iar la ple
care a cerut să 1 se pună ime
diat pe masă 5 000 lei. Bănuind 
cu cine are de-a face, N.S. l-a 
oferit pe loc 500 lei, convenind 
ca diferența să l-o achite ' după 
ce va găsi pe cineva dispus să-l 
Împrumute, adică peste cîteya 
ore. De data aceasta insă N.S. 
avea în casă, drept martor pen
tru inmînarea banilor, un lucră
tor de miliție. în consecință, 
falsul ofițer, care nu era altul 
decît Pavel Stoica, un individ 
certat cu legea și cu munca, din 
comuna Soara, județul Sibiu, va 
trebui să suporte acum urmările 
impuse de „percheziția" sa.

Nero ■ v 
din Băutar»

După mai multe pahare trase 
la măsea, Cornel Albulescu din 
comuna Băuțar (Caraș-Severin) 
a constatat cu surprindere că 
poate fi în stare și de fapte 
mari. A luat un chibrit și a dat 
foc propriului său grajd. Obser- 
vînd fumul, mal millți locui
tori din comună au alarmat 
pompierii voluntari. în scurt 
timp, aceștia au ajuns la fața 
locului. Nu mică le-a fost mi
rarea însă cînd — așa după cum 
ne relatează într-o scrisoare ofi
țerul Ioan Archip din Reșița — 
C.A. le-a interzis să pună pi
ciorul în curtea sa. Dumnealui 
voia ca focul să nu fie stins ! 
Firește, în situația dată, nu era 
timp de pierdut. După ce l-au 
imobilizat, pompierii au înce
put lupta cu flăcările. Au fost 
salvate animalele aflate în grajd 
și construcțiile din apropierea 
acestuia. în ce-1 privește pe 
Cornel Albulescu, lși va stinge 
și el „focul" peste puțină vre
me, cînd va trebui să răspundă 
atît pentru incendierea grajdu
lui, cit și pentru împiedicarea 
de la datorie a pompierilor vo
luntari.

Un gest 
uman

Intr-una din zilele trecute, la 
Centrul de recoltare și conser
vare a singelui din Bacău s-au 
prezentat o sută de elevi de lo 
școala tehnică din localitate. 
Toți aduși de unul și același 
scop. La plecarea lor, rezervele 
centrului menționat crescuseră 
cu nu mai puțin de 10 kilogra
me de singe, cu care pot fi sal
vate multe vieți omenești. O fap
tă demnă de toată stima. Pro
motorii ei au fost tinerii Petru 
Scinteie, Ion Burlan, Georgeta 
Chele și Cornelia Aldea.

Pastrama 
cu bucluc

Din cauza unor ierburi toxice, 
turma lui Radu Dumitru din 
Brăila, strada Dobrogeanu Ghe- 
rea nr. 58, s-a împuținat din- 
tr-o dată cu 70 de oi. în ultimul 
moment, a reușit însă să sacri
fice 14 din ele. Le-a luat pielea, 
iar carnea a dus-o la piață. Dar 
controlul veterinar i-a interzis 
să o pună în vînzare. în această 
situație, dumnealui a găsit o 
altă soluție : a prefăcut toată 
carnea în pastramă și... a vîn- 
dut-o pînă la ultimul gram ! Re
zultatul a fost însă contrar celui 
scontat. în loc să-și recupereze 
o parte din pagubă, din cauza 
acestei fapte nesăbuite își va 
pierde, pentru multă vreme, 
toată turma.

Răzbunarea 
din urmă

Stan Ciolacu și Vasile Dinu 
din comuna Costești (Buzău) se 
certaseră cu mai multă vreme in 
urmă. Pentru ce anume, se ui
tase. Cel puțin așa credea Stan 
Ciolacu. Intr-una din zilele tre
cute, acesta aștepta liniștit auto
buzul in stația din comună. N-a 
mai apucat insă să urce in el. 
Pe neașteptate, o lovitură de to
por în cap l-a doborit la pă- 
mint. Cel ce-l rănise foarte grav 
era Vasile Dinu care, la primele 
cercetări, a declarat că a vrut 
să-i arate victimei că el nu a 
glumit cind i-a promis că va 
ști să se răzbune ! Drept pentru 
care, in prezent, i se pregătesc 
actele pentru trimiterea în in
stanță. Și nici aici nu va fi de 
glumă. Intrucit este imposibil 
ca legea să se împace cu astfel 
de fapte.

Epilogul 
unui 
accident

Nu de mult, în cadrul Auto
bazei 1 Craiova, a avut loc un 
proces public. Pe rol — cazul 
șoferului Olimpian Fota, care ,a 
săvîrșit un accident de circulație 
pe ruta Raznic — Scăiești, în 
timp ce transporta spre un șan
tier de construcții un grup nu
meros de muncitori. Accidentul 
s-a soldat cu 3 morți și 11 ră
niți. Completul de judecată a 
hotărît condamnarea sa la 10 ani 
și trei luni închisoare.

Rubricâ redactata de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorgho POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Ample lucrări de dezvoltare și modernizare
a vestitei podgorii

Cotnarii este una din cele mal 
vechi podgorii românești. Atestă a- 
cest lucru un hrisov din 1384. în 
anii din urmă și-a cîștigat însă o 
faimă deosebită nu numai în țară, ci 
și peste hotare. Să consemnăm în 
acest sens doar faptul că numai în 
ultimii zece ani vinurile de Cotnari 
au cîștigat peste 60 de medalii de aur 
la concursurile internaționale și na
ționale.

Astăzi podgoria Cotnari este for
mată din 1 300 de hectare vie apar- 
ținind întreprinderii agricole de stat 
la care se adaugă aproximativ tot a- 
tîtea hectare de viță nobilă plantate 
în ultimii ani de cooperativele agri
cole Cîrjoaia, Cotnari, Ceplenița și 
altele. Caracteristice podgoriei Cot
nari sînt vinurile licoroase, dulci și 
semidulci naturale care sînt obținu
te în cadrul întreprinderii noastre. 
Soiurile de viță de vie care dau ast
fel de vinuri sînt Grasa și Feteasca. 
Dintr-un cupaj din Grasă, Fetească, 
Frîncușă și Busuioacă de Moldova 
se obțin vinuri semidulci, aromate și 
parfumate, cu gust de miez de nucă 
verde și migdală amară. Acestea 
sînt plantate în masiv și în terase 
pe dealurile Naslău, Cîrjoaia, Dealul 
lui Vodă și Dealul Măgurei, Julești 
și altele. Pentru amenajarea lor la 
cerințele unei podgorii moderne, »pe- 
cialiștii și lucrătorii noștri au exe
cutat și execută, în continuare, ade
vărate lucrări de artă. Este vorba de 
terase cu ziduri de sprijin din piatră, 
de coline șlefuite și de ridicarea unor 
valuri de pămînt etc. O deosebită a- 
tenție s-a acordat și îmbunătățirii 
căilor de acces în vii. Numai 
nul 1970 am construit drumuri 
tate prin vie pe 6 km și vom 
nua lucrarea în acest an pe alți 6 
km. In podgorie am realizat și o re
țea de apă prin conducte ce se în
tind pe 40 km. în următorii ani vom 
extinde această rețea pe toată supra
fața de vie, asigurîndu-se apa nece
sară pregătirii soluției pentru efec
tuarea stropirilor.

In acest fel amenajată și organi
zată, orografia podgoriei Cotnari sea
mănă cu o veche cetate căreia i s-au 
refăcut și restaurat zidurile. Aceasta 
a contribuit ca dealurile golașe de pe 
care abia se puteau scoate cîțiva saci 
de cereale pe hectar să devină, a- 
cum, îmbrăcate in perioada de vege
tație, cit vezi cu ochii, cu podoaba 
viței încărcată de rod. Via este susți
nută pe spalieri, ceea ce permite ca 
ea să fie expusă mat bine către soa
re și să încorporeze în boabe o can
titate mai mare de zahăr. In anii 
favorabili, din punct det vedere- cli
matic am obținut must cu pînă la 
400 grame zahăr la litru.

Reorganizarea podgoriei la un a- 
semenea nivel a cerut eforturi deo
sebite. Din puținii butuci din soiuri
le nobile specifice Cotnarilor — Fe-

tească, Grasă, Frîncușă și Busuioacă 
de Moldova — rămase de pe urma 
atacului de filoxeră de pe la jumă
tatea secolului al XIX-lea, s-au în
mulțit alții în școli de viță și s-au 
plantat cu grijă în noua podgorie.

Dezvoltarea continuă a podgoriei 
Cotnari a impus și luarea unor mă
suri pentru a se asigura condiții op
time de prelucrare a strugurilor și de 
conservare a vinurilor. în acest scop 
s-a construit la Cotnari un combi
nat de vinificație cu o capacitate de 
1100 vagoane, cel mai mare și 
modern din țară.

Situația nefavorabilă pentru 
cultură din 1970 ne-a impus să 
gătim podgoria Cotnari în mod 
sebit pentru 1971. Astfel, încă __
toamnă am întreprins un studiu apro
fundat asupra elementelor de fructi- 
ficație — corzi de producție, cepi de 
înlocuire — în vederea stabilirii ce
lor mai potrivite încărcături de pro
ducție pe soluri și butuci In parte. 
Peste iarnă, am organizat instrui
rea lucrătorilor șl specialiștilor care 
vor executa tăierile și celelalte lu
crări speciale. Aceste lucrări le 
vom face cu scopul de a ajuta creș
terea și fructificația, coacerea stru
gurilor, astfel încit culesul să-l pu
tem începe și efectua în perioada 
de maximă concentrație a zahărului, 
și să obținem vinuri de mare marcă.

întregul colectiv de viticultori din 
întreprinderea noastră este preocu-- 
pat apoi de refacerea tuturor strică
ciunilor de pe urma inundațiilor. 
Astupăm gropile și ogașele, înlătu
răm alunecările de teren, refacem 
benzile înierbate, consolidăm zidurile 
de sprijin al teraselor.

Aceste preocupări privind consoli
darea tehnică și tehnologică a pod
goriei Cotnari, conturată deja ca 
important bazin viticol al țării, le 
extindem și asupra unor lucrări de 
perspectivă. în 1971 avem investiții 
de peste 4 milioane de lei pentru 
continuarea zidurilor de sprijin la 
fermele Cîrjoaia, Cotnari, Dealul lui 
Vodă și altele pentru realizarea de 
canale și diferite lucrări de artă. 
Vom extinde apoi rețeaua de apă și 
vom încheia acțiunea de instalare a 
șpalierilor din beton în toate parce
lele de vie.

Sînt 
pentru 
de un 
partea 
sort. Am in vedere, în primul rînd, 
necesitatea ca industria construc
toare de mașini să diversifice gama 
de Mașini pentru viticultură, în
deosebi, cele pentru administrarea 
îngrășămintelor chimice la mai mare 
adîncime, pînă în zona de concen
trație maximă a rădăcinilor. Se im
pune apoi diversificarea sistemei de 
mașini pentru combaterea dăunăto-

mai

vitl- 
pre- 
deo- 
din

rllor. Trebuie introduse pe scară mai 
largă în viticultură, în locul vermo- 
relelor sau concomitent cu acestea, 
mașini speciale de prăfuit și pulveri
zat de mare capacitate, care să asi
gure o bună calitate a execuției și o 
scurtare a perioadei de combatere a 
bolilor și dăunătorilor. Experiența ne 
arată că intr-o podgorie ca a noas
tră perioada de combatere a manei, 
de pildă, nu trebuie să depășească 
4 zile. Numai așa pierderile cantita
tive și calitative de struguri pot fi 
minime.

în viticultură ar fi bine ca 
planul să se stabilească pe baza unui 
studiu aprofundat asupra elemente
lor de rod formate deja in anul pre
cedent și nu după însumarea pro
ducțiilor medii din unii ani, favo
rabili sau nefavorabili. Planul cal
culat asupra elementelor de rod să 
fie pentru unitatea de suprafață și 
pe unitatea de producție (butucul). 
Aceasta pentru a nu se greși la sta
bilirea unor încărcături de muguri 
pe butuci dip necesitatea de a se 
realiza planul din punct de vedere 
cantitativ, căci pentru podgoria 
Cotnari aceasta nu este suficient. La 
noi trebuie să primeze calitatea.

Colectivul de viticultori și specia
liști ai întreprinderii noastre este 
hotărit să depună toate eforturile, să 
aplice măsurile agrotehnice cerute de 
condițiile podgoriei Cotnari încit să-i 
ridicăm randamentul și faima căpă
tată de-a lungul anilor.

tită față de 
ționalismului 
Comunei din Paris prilejuiește o 
elocventă concluzie — aceea că mișca
rea muncitorească din România s-a 
născut pătrunsă de un profund spirit 
internaționalist — care s-a manifes
tat clar și categoric încă de 
cînd făcea primii pași în arena revo
luționară și care avea să-i caracteri
zeze, nedezmințită, întreaga dezvol
tare istorică, de atunci și pînă în zi
lele noastre. Nu a existat și nu există 
astăzi în lume vreun popor care să 
lupte pentru apărarea drepturilor 
sale vitale, vreo cauză dreaptă care 
să nu se bucure de simpatia și soli
daritatea activă a poporului nostru 
muncitor.

Avîntul mișcării muncitorești, care 
a condus la crea
rea primului par- 
tid politic al cla
sei muncitoare 
din țara noastră h
în 1893, a deschis S JL
larg drumul trans- BSO|S?A
formării aniver- g £
sării Comunei din 9 j oHRmSLB
Paris în România “ w
în adevărate ma
nifestări politice 
cu profunde rezo
nanțe în 
publică, 
du-i pe 
narzi, 
români au acordat 
o mare atenție a- 
nalizei cauzelor 
instaurării Comu
nei, însemnătății și 
pentru țara noastră. In martie 1888, la 
Cercul muncitorilor din București, 
aniversind Comuna, revoluționarii 
români au apreciat-o, de pildă, ca 
„cea dinții mișcare curat populară, 
cea dinții curat a muncitorilor". 
Subliniind că Comuna este cea mai 
scumpă amintire a proletariatului, 
un număr special al „României mun
citoare" arăta că „ea este cea dinții 
revoluție ieșită din sinul poporului 
și condusă de dînsul. Comuna e ima
ginea proletariatului în arme, lup
tind cu bărbăție pentru idealurile 
sale și înfăptuind ceea ce se chea
mă dictatura proletariatului. Ea ne 
înfățișează guvernul de clasă a'l 
muncitorimii, rezultatul luptei dintre 
clasa care produce și aceea care ex
ploatează, forma politică realizată 
pentru prima oară și mulțumită că
reia se poate îndeplini emanciparea

1 muncii". ,
Ținlnd seama tocmai de aceas- 

semnificație majoră a Comu- 
oficiosul organizațiilor socia-

România scria,

tinuare : „Proletariatul român să 
ia pildă de puterea de sacrificiu, de 
eroismul și lupta muncitorimii fran
ceze împotriva apăsătorilor". Ideea 
solidarității cu Comuna din Paris 
apare clar afirmată și într-un număr 
al gazetei „Democrația socială". „Ea 
(Comuna — A.D.) este și a noastră, a 
social-democrației române. Deoare
ce, ca și comunarzii, și noi trebuie si 
ne croim calea..." După cum se a- 
firma într-o cuvîntare ținută la 
Clubul socialist din Capitală, în 
1911 : „Numai printr-o organizare 
puternică, prin o disciplină de fier 
și o acțiune energică, revoluționară, 
muncitorimea ajunsă la maturitatea 
ei publică va putea, printr-o grevă 
generală, o lovitură parlamentară și 
o insurecție populară — conduse în 
mod concomitent — să strige: 
moarte mizeriei și exploatării și sil

■ O

I

opinia 
Cinstin- 

comu- 
soclaliștii

învățămintelor ei proceadă la transformarea ordinei 
sociale actuale în sensul domniei 
muncii și bogăției socializate".

Dezvoltarea ulterioară a mișcării 
muncitorești de la noi, fuziunea ei 
organică, consecventă, cu principiile 
socialismului științific au generat 
manifestarea în forme tot mal vii, 
tot mai inalte, a sentimentelor ei in
ternaționaliste. Cronica tot mai bo
gată a tradițiilor internaționaliste ale 
clasei muncitoare din țara noastră 
consemnează ajutorul moral și ma
terial acordat revoluționarilor ruși 
din 1905, poziția ei înaintată față de 
războaiele balcanice și față de pri
mul război mondial imperialist, și, în 
mod deosebit, afirmarea cu o forță 
fără precedent a acestor sentimente 
internaționaliste în timpul puternice
lor acțiuni de solidaritate proletară, 
de clasă, cu Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie. Participarea di
rectă la înfăptuirea revoluției a de
tașamentelor de revoluționari ro
mâni, sprijinirea cu arma în mină 
a luptei pentru apărarea tînă- 
rului sovietic împotriva in-

în a- 
asfal- 
conti-

Ing. Mihai DINCA
directorul I.A.S. Cotnari, 
judelui lași

însă și o serie de probleme 
rezolvarea cărora este nevoie 
sprijin mai substanțial din 
organelor superioare de re-

Reînnoiți-vă abonamentul
pe trimestrul II 1971 la ziarul „SClNTEIAî 

I
Abonamentele se primesc la toate oficiile și 

agențiile P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii poștali 

difuzării de presă din întreprinderi, instituții și școli

Zilele trecute s-a prezentat la re
dacție un cetățean care a reclamat 
că după ce a dus o mașină la reparat 
la „Ciclop" și treburi urgente l-au 
chemat din București pentru o pe
rioadă mai îndelungată, a constatat 
la întoarcere, cu uimire, că mașina 
lui... dispăruse din întreprinderea 
„Ciclop". S-a adresat conducerii uni
tății și, după multe așteptări, anti
camere și șicane, inginerul-șef Alecu 
Florian i-a comunicat că nici el nu 
știe unde se află mașina. Pină la 
urmă i s-a spus că autoturismul nu 
se mai găsește de mult la „Ciclop", 
ci... în vamă... Este de necrezut, nu 7 
Și totuși aceasta e realitatea.

★
La 27 ianuarie 1971, pe poarta 

vămii-antrepozite București intra 
un șir de 13 autoturisme ; uneie re
morcate, altele încărcate in autoca
mioane, nici una... neajutată. Un 
convoi de epave ! Toate împărtăși
seră soarta altor zeci și zeci de ma
șini ce trecuseră pe la „Ciclop". 
Cum 7 Vom vedea în rîndurile ce 
urmează. Precizăm însă, din capul 
locului, că ne referim la cele 13 au
toturisme amintite nu ca la un caz 
izolat, ci, reconstituind povestea lor, 
vom reliefa stilul de lucru de la 
„Ciclop", ca și responsabilitatea fac
torilor de conducere din această uni
tate.

Cercetăm. mai întîi, „istoria" 
(fostului) Volkswagen 1 300 la care 
ne-am referit în primele rînduri. în 
comanda de reparații nr. 101200 din 
15 VII 1970 s-au prevăzut lucrări în 
valoare de aproape 8 600 lei. Clientul 
a dat mașina în primire și a plecat, 
urmînd să se reîntoarcă la data cind 
lucrarea va fi terminată. Cum a gă
sit-o la întoarcere ? „Pierdută" în 
vama-antrepozite, nereparată, cu ma
joritatea pieselor demontate ; unele 
erau înlocuite, altele dispăruseră fără 
urmă. Ce se întîmplase, cum se 
„pierduse"' mașina ? Iată explicațiile 
directorului întreprinderii, ing. Nico
lae Apostol :

— Am trimis-o în vamă, împreună 
cu altele, pentru a fi vîndute.

_  1\
— Da. nu vă mirați. Simplu. Așa 

se procedează cu mașinile reparate 
de întreprindere, care nu sînt ridi
cate Ia timp de către proprietar. (Am 
subliniat aceste cuvinte ale directo
rului pentru că aici e nodul întregii 
afaceri).

— Cit timp trecuse de cînd mașina 
a fost predată „Ciclopului" 7

— Vreo șase luni...
— După cit timp de la terminarea 

reparației le valorificați 7
— Depinde...

— De ce anume 7 Nu există norme 
legale în acest sens 7

— Să fiu sincer, nu prea Ie cu
nosc (7!)

Așadar, directorul întreprinderii 
„Ciclop" susține că nu cunoaște 
actele normative in vigoare. A fi in 
fruntea unei întreprinderi socialiste 
și a nu cunoaște legea e un act de 
descalificare ; e inadmisibil ca un 
conducător de unitate să nu cunoască 
normele legale și în special cele ce 
se referă la sectorul de activitate pe 
care-1 conduce. Actele normative 
In vigoare sînt clare. Astfel, in art. 1 
din Decretul nr. 975/1965 se prevede 
că „Bunurile de orice fel predate 
unei organizații socialiste de către 
persoane fizice pentru executarea 
unor lucrări de reparații (...) și care 
nu vor fi ridicate 
în termen de un 
an (s.n.) de la 
data terminării 
lucrării vor pu
tea fi valorifica
te". Iar art 3 al 
aceluiași decret 
stipulează că : 
„organizația so
cialistă este obli
gată a înștiința 
pe predător sau 
cel care a lăcut 
comanda, cu o 
lună înaintea în
deplinirii terme
nului de un an, 
că va proceda la 
valorificarea bu
nurilor primite, 
în cazul cînd nu 
Ie va ridica în 
acest termen". 
Prevederi asemă
nătoare, care se referă la situația 
unor astfel de bunuri, conțin și 
Instrucțiunile 4529/1963 de aplicare a 
Decretului 111, Instrucțiunile Minis
terului Finanțelor 1549 din 14 mai 
1969 etc.

De Ia „Ciclop" autoturismele au 
fost expediate în vamă înainte de a 
se împlini termenul legal ; in felul 
acesta li s-au pierdut urmele și ni
meni nu mai poate constata starea 
lor inițială.

La 18 februarie 1971, un control a! 
Direcției teritoriale de control și re
vizie a municipiului București a sta
bilit că în această unitate au fost 
încălcate flagrant prevederile actelor 
normative amintite : „nu s-au luat 
deîndată măsuri de clarificare a 
drepturilor de proprietate, de inven
tariere și de conservare a bunurilor 
încredințate".

Să ne întoarcem Ia cazul autoturis
mului Volkswagen 1 300. Normal ar

rămi- 
la 

de 
și

tervenției imperialiste vor 
ne înscrise pentru totdeauna, 
loc de cinste, în analele frăției 
neclintit dintre poporul român 
sovietic. Luptind sub flamurile roșii
ale revoluției ruse, revoluționarii din 
țara noastră continuau luminoasele 
tradiții de luptă ale comunarzilor ro
mâni, bogatele tradiții internaționa
liste care au animat proletariatul ro
mân încă de la nașterea sa.

Crearea, în mai 1921, a Partidului 
Comunist Român a însemnat și ridi
carea pe o treaptă nouă, superioară, 
a acestei profunde conștiințe inter
naționaliste a clasei muncitoare din 
țara noastră, întreaga istorie de o 
jumătate de veac a partidului fiind 
o vie și Impresionantă expresie a in
ternaționalismului proletar in acțiune, 
în ciuda condițiilor atît de aspre ale 
ilegalității, P.C.R.

llll -- «•■HUj

a îmbinat perma
nent fidelitatea 
față de interese
le naționale, res
ponsabilitatea fa
ță de aspirațiile 
fundamentale ale 
poporului român 
cu sentimentul 
solidarității 
ternaționale 
clasă, care . 
găsit multiple 
expresii — ca ac
țiunile în spriji
nul luptei po
porului bulgar in 
timpul răscoalei 
antifasciste din 
1923, protestul 
muncitorimii ro
mâne față de 

executarea în S.U.A. a lui Sacco și 
Vanzetti, largile acțiuni în apărarea 
lui Gheorghi Dimitrov și a lui Ernst 
Thălmann, marile campanii de pro
test împotriva dictatului fascist de la 
Munchen și Anschluss-ului. partici
parea voluntarilor români la lupta 
pentru apărarea Spaniei republicane, 
a unor militanți români pe cîmpiile 
de luptă ale Chinei revoluționare. 
Numeroși au fost comuniștii și pa- 
trioții români care au luptat în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial în detașamentele de partizani 
ale rezistenței antifasciste din Uniu
nea Sovietică, Franța, Cehoslovacia, 
Polonia, Belgia. Aceste acțiuni inter
naționaliste au fost încununate de 
contribuția materială și de singe pe 
care poporul român, armata sa au 
adus-o în anii aceluiași război, cot 
la cot cu ostașii sovietici, la lupta 
coaliției antifasciste pînă la victoria 
finală asupra Germaniei naziste.

Conducînd cu succes opera de con
strucție socialistă, concentrindu-și 
eforturile asupra perfecționării con
tinue a procesului de edificare a 
socialismului în țara noastră — 
P.C.R. își îndeplinește o înaltă înda
torire față de poporul român și, în 
același timp, se achită de o obligație 
fundamentală față de clasa munci
toare internațională, își aduce cu 
cinste propria contribuție la întărirea 
forțelor materiale ale socialismului 
in lume, la demonstrarea superiorită
ții acestuia.

Detașament activ al mișcării revo
luționare contemporane, partidul nos
tru așează, așa cum a făcut de-a lun
gul întregii sale istorii de o jumă
tate de veac, spiritul internaționalis
mului proletar la temelia dezvoltării 
relațiilor sale de colaborare tovără
șească eu toate țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, solidaritatea strinsă cu toate 
forțele progresiste, democratice și 
antiimpcrlaliste de pretutindeni.

Legături de caldă solidaritate s-au 
dezvoltat între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Francez 
— partid care, continuînd tradițiile 
revoluționare ale comunarzilor, mili
tează, în fruntea forțelor patriotice 
din țara sa, pentru drepturile și li
bertățile democratice ale celor ce 
muncesc, pentru viitorul socialist al 
Franței. Aniversarea centenarului Co
munei din Paris este un prilej de re
afirmare a prieteniei trainice dintre 
oamenii muncii din țara noastră și 
clasa muncitoare din Franța, dintre 
poporul român și poporul francez.

La un secol de la Comuna din Pa
ris, ideile care i-au însuflețit în lupta 
lor eroică pe comunarzi au trium
fat pe o întinsă parte a lumii, în ță
rile socialiste. Ele sînt biruitoare și 
în țara noastră, unde Partidul Comu
nist Român și-a consacrat întreaga 
sa viață eroică luptei pentru înfăp
tuirea nobilelor idealuri ale socialis
mului și comunismului. Succesul idei
lor luminoase ale Comunei, învingă
toare pe un sfert din omenire, de
monstrează că mersul înainte al is
toriei este ineluctabil.

B B B O

in-
de 

și-a

fl fost ca imediat să se treacă la 
executarea reparației. S-au scurs 
săptămîni, luni în șir, fără ca cineva 
să miște un deget, mașina în cauză 
fiind depozitată în curtea secției de 
reparații. Nimeni — ca persoană fi
zică — nu a avut răspunderea ei. S-a 
dat astfel un „bun de furat". Ca ur
mare, autoturismul a fost dezmem
brat treptat, treptat, pînă cînd într-o 
zi, hîrb cum devenise (fără principa
lele piese de la motor, fără perne, 
volan, roată de rezervă etc.), a fost 
transportat la vamă, pentru valorifi
care !

Ne interesăm de situația acestei 
mașini și a celorlalte 12 care au in
trat, împreună cu ea, în ianuarie, pa 
poarta vămii. Cerem procesele-ver-

vamă. Autoturismul „Opel Record" 
(motor seria 151215740) : în fișa de 
constatare sînt inserate piesele lipsă, 
piese care, așa cum se prevede în 
devizul de lucrări, au fost montate Ia 
mașină. Lucrarea ă costat 6 600 lei. 
La ieșirea din „reparație", mașinii 
îi lipseau piese de mii de lei (țeavă 
și tobă de eșapament, parbriz, capace 
de roți, faruri, ceas de bord etc.). 
Alt caz : autoturismul Volkswagen 
1 200 (seria motorului 2620514) a fost 
„reparat" la secția I din Bd. Ma- 
gheru. Ce lucrări s-au executat (re
ieșite din fișa 30508) : repararea a 
două minere la uși, a macaralei de la 
geam și a claxonului, lucrare care a 
costat nici mai mult nici mai puțin de 
147 (una sută patruzeci și șapte) lei. 
In rest, mașina nu mai avea nevoie

DUPĂ DOI ANI

CICLOPUL nu mai are 
nici măcar un ochi

bale de predare-primire ale acestui 
lot de autoturisme.

— Așa ceva nu s-a întocmit — ne 
spune M. Stoica, șeful vămii.

— Cu ce acte le-ați primit 7
— Cu o adresă din partea între

prinderii ..Ciclop" prin care ni se 
face cunoscut că ne trimit, nomi
nalizate într-un tabel, autoturismele 
respective. Atît și nimic mai mult.

Deci, șirul ilegalităților continuă 
și la vamă. Și de data aceasta, actul 
care atestă responsabilitatea — pro- 
cesul-verbal de predare-primire — 
lipsește. Ca și în atelierele „Ciclopu
lui". invitație la furt !

„Ciclopul", după ce aruncă, pur și 
simplu, mașinile în curtea unei insti
tuții care nu-și asumă nici o răs
pundere privind securitatea lor, nu 
se mai interesează sub nici o formă 
de soarta acestora. Vama — nici atît. 
Iar mașinile 7 Să ne referim, de 
pildă, la citeva din lotul adus ih

de nimic. în ce stare se află acum 7 
Privind-o, te apucă mila : din motor 
au mai rămas clteva piese, cau
ciucuri nu mai are, lanternele, oglin
zile, pernele, capacele de. la roți au 
dispărut de mult etc. Pentru a o 
readuce în stare de funcționare ar 
trebui, după cum afirmă tehnicienii 
de specialitate, peste 15 000 lei 1

Să ne oprim aici cu exemplele.
— Unde și cînd au dispărut piesele 

acestor mașini 7
— Nu știu — ne răspunde Alecu 

Florian, inginerul șef al Întreprin
derii. (Apoi cu o notă de cinism) : 
Cele de care-mi pomeniți reprezintă 
o parte infimă din mașinile care ies 
din reparație cu piese lipsă (?!).

— Cum așa admiteți o asemenea 
lipsă de răspundere a salariaților 
întreprinderii 7 La „Ciclop", furtul 
a devenit o practică acceptată ?

— Ce putem face 7 Se mai ln- 
timplă...

Cu doi ani in urmă, ing. șef Alecu 
Florian încerca să-l convingă pe un 
redactor al ziarului nostru că proce
deu! de lucru normal, statuat prin 
regulile de funcționare a întreprin
derii. nu este bun, lăsînd să se înțe
leagă că singurul recomandabil este 
cel care se practică in afara cadrului 
legal, cel care permite matrapazlîcu- 
rile. Cu aceeași consecvență, sistemul 
preferat de conducerea întreprinderii 
se practică în continuare. Pentru a nu 
se mai ști ce piese au dispărut, unde 
și cine le-a sustras, mașinilor astfel 
„reparate" și dezmembrate li se întoc
mește actul final prin care se acoperă, 
aparent legal, hoția: oomisia de exper
tiză, alcătuită din specialiștii „Ci
clopului", constată starea mașinii 
în momentul expertizei, notează în

tr-un proces-ver- 
bal piesele lipsă, 
apoi, ca urmare a 
gradului de uzu
ră, stabilește pre
țul pentru a fi 
vîndută. Nimeni 
nu se mai întrea
bă cum a fost 
mașina înainte de 
evaluare, nimeni 
nu confruntă in
ventarul inițial cu 
cel existent la da
ta expertizei. Toți 
răsuflă ușurați că 
au trecut incă un 
hop. Urmează, du
pă cum ușor este 
de înțeles, aface
rile : piesele sînt 
plasate diverșilor 
clienți !

Sesizați că unii 
salariați de la sec

ția „Ciclop" de pe B-dul Magheru 
sustrag piese de la diferite mașini 
aduse la reparație și le valorifică, în 
ziua de 27 februarie a.c„ o echipă de 
opt lucrători de miliție, condusă de 
It. col. I. Negrușoiu, adjunctul șefu
lui sectorului I de miliție, a făcut 
o descindere în atelierele acestei 
secții. Au fost controlate toate pa
lierele, s-au făcut percheziții in du
lapurile de scule ale mecanicilor, 
s-au verificat note de comandă și 
bonuri de materiale. A fost o „re
coltă" bogată. Cu piesele găsite a- 
proape că s-a umplut o cameră a 
secției — cele mai diverse piese de 
motor, cutii de vopsele, aripi de ma
șină, portiere etc. — însumind mii și 
mii de Iei, a căror proveniență nu a 
?utut fi justificată de teii în cauză, 
n plus, lucrătorii de miliție au 

constatat, ou prilejul acestui control, 
și un sistem defectuos de eliberare a 
materialelor din magazie. De exem-

piu, cu un simplu bon de mină (și 
un P. S. cu o rugăminte, ca intre 
prieteni) un gestionar i-a eliberat 
unui șef de echipă garnituri de chiu- 
lasă. băi de ulei, garnituri capac 
tacheți, furtun de calorifer etc. 
La tehnicianul N. Dumitrescu au 
fost găsite numeroase piese de mo
tor, o roată de rezervă etc. (de la 
una din mașinile duse în vamă !). 
iar inginerul Danielescu a mers pină 
acolo incit a sustras de la un auto
turism și motorul, și cutia de vi
teze !...

Discuția avută, în final, la condu
cerea întreprinderii nu. ne-a putut 
convinge că la „Ciclop" sînt perspec- 

. tive ca lucrurile să se schimbe. 
Dimpotrivă, inginerul șef Alecu Flo
rian ne-a vorbit despre „rebutul ad
misibil" care „la noi se concretizea
ză uneori in proasta, deservire sau in 
sustrageri" (171). Directorul, la ria
dul său. ne-a spus că scriind un ar
ticol critic nu-i facem decit un bine. 
„De mult vreau să scap de această 
funcție". Dacă el dorește acest lucru
— probabil l-a și cerut — de ce mai 
marii lui nu-i iau in seamă dorința 
și nu procedează ca atare 7

Cu doi ani în urmă, în ziarul 
nostru au apărut două articole în 
care se relatau aspecte de tipul ce
lor de mai sus : furturi, abuzuri, de
bandadă, pe scurt, practici de talcioo 
sub firmă de stat. Se cereau atunci 
o analiză temeinică a activității con
ducerii întreprinderii și luarea unor 
măsuri care să curme asemenea ne
reguli, Situația însă nu s-a îndreptat. 
Realitatea actuală dovedește că „Ci
clopul" continuă să stea cu ochiul în
chis ; ba, parcă, i s-a și lipit...

Modul cum au fost recepționat® 
semnalele ziarului și soluționate pro
blemele ridicate cu doi ani in urmă, 
precum și situația existentă demons
trează că abaterile și abuzurile de 
aici sînt tolerate nu numai de către 
conducerea „Ciclopului", ci și de fo
rul ierarhic superior al întreprinderii
— Direcția generală de industrie lo
cală din cadrul Consiliului popular al 
municipiului București.

Este unul din puținele cazuri de 
sfidare grosolană a semnalelor cri
tice venite din rindui opiniei publi
ce ; unul din foarte rarele cazuri da 
cocoloșire â unor fapte evident ilici
te. semnalate de presă. Este timpul 
ca organele responsabile să pună or
dine o dată pentru totdeauna in ac
tivitatea acestei întreprinderi.

Vasile MIHAI 
Dumitru MINCULESCU
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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la plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară
(Urmare din pag. I)importantă pe calea dezvoltării bazei sale materiale și a întregii vieți social-culturale. în acest cadru, o atenție deosebită se acordă dezvoltării în continuare a tuturor județelor, ridicării lor economice, culturale și sociale. Cunoașteți prevederile planului în această privință, noile întreprinderi industriale ce urmează să fie amplasate în județe. Realizînd ceea ce se prevede în plan — și eu am convingerea că vom realiza — vom putea trece, spre sfîrșitul cincinalului, și la amplasarea altor obiective, asigurînd continuitatea cu planul următor. S-a vorbit aici de necesitatea de a construi mai multe întreprinderi decît am stabilit în plan în județele cu populație secu- iască. Eu aș dori, în primul rînd, să ne străduim să realizăm ceea ce este planificat în acest cincinal : în Covasna sînt prevăzute investiții de circa 2,8 miliarde lei, urmînd a se construi 7 întreprinderi, iar în Harghita investițiile din fondurile statului vor depăși 5,2 miliarde lei, repre- zentînd un volum de peste 2,1 ori mai mare decît în perioada 1966— 1970. Realizarea noilor obiective „ prevăzute va pune sarcini deosebit de mari, mai ales că în această perioadă vor trebui, de asemenea, modernizate și dezvoltate unele din unitățile existente. Doresc deci, în primul rînd, ca oamenii muncii, organizațiile de partid să asigure realizarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de investiții prevăzute ; dacă vom reuși acest lucru vom găsi posibilități să amplasăm în aceste județe și alte obiective. Sper că vom putea face acest lucru, că vom realiza în mod corespunzător investițiile planificate. Nu vreau să mă mai refer și la alte județe — la Cluj, Arad sau Satu-Mare — care au alt nivel de dezvoltare. Mai rămas în urmă, dintre județele din a- ceastă parte a țării, este Sălajul, dar și pentru acest județ se prevede în cincinal o dezvoltare destul de accentuată, pe baza unui volum de investiții de peste 2,6 miliarde lei ; de asemenea, județul Bistrița, are prevederi însemnate de dezvoltare.Realizînd obiectivele planificate pentru cincinalul actual în a- ceste județe, ca și în cele din Moldova și din celelalte regiuni ale patriei, vom obține noi și importante progrese în amplasarea rațională, armonioasă, pe teritoriu a industriei, a forțelor de producție. Vom putea asigura astfel ca, la sfîrșitul cincinalului — după 1975— România socialistă să dea, într-un anumit sens, un exemplu de soluționare organizată și conștientă a acestei sarcini deosebit de importante a dezvoltării societății. 
(Aplauze puternice). Desigur, nu 
spun că în această privință am făcut totul sau că pînă în 1975 vom rezolva totul. Economia românească mai trebuie să parcurgă încă o cale lungă pentru a ajunge la nivelul țărilor dezvoltate industrial. înfăptuind însă ceea ce ne propunem în cincinal, ne vom a- propia mult de nivelul acestor țări; toate județele și zonele patriei vor cunoaște o puternică înflorire ! Pe țeasta ne bazăm cînd afirmăm că ritualul cincinal va schimba și mai mult înfățișarea patriei noastre 1 De altfel, în perioada următoare avem în vedere și alte măsuri privind dezvoltarea județelor, precum și o mai bună sistematizare a comunelor și satelor. Vom începe încă din acest cincinal crearea de noi centre, care într-o perioadă de 15—20 de ani să devină importante așezări urbane ; în fiecare județ vom crea 7—8 asemenea noi centre — circa 250 pe întreaga țară — ceea ce va face ca, într-adevăr, condițiile de viață ale populației din toate județele să se schimbe în mod radical. Aceasta înseamnă a trece efectiv la crearea în mod conștient a premiselor făuririi societății comuniste în patria noastră 1Am mai vorbit și. în alte împrejurări despre modul în care abordăm noi problema națională și, deci, și problema naționalităților din România. Pornim, în această privință, de Ia realitățile istorico- sociale, iar aceste realități atestă că în Transilvania trăiesc și muncesc împreună — de sute și sute de ani — români, maghiari, germani ; împreună, ei au înfăptuit tot ceea ce s-a realizat pe aceste meleaguri ; împreună ei au luptat împotriva exploatatorilor și asupritorilor, fie că aceștia erau români, maghiari sau de alte naționalități Așa cum am arătat și la plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, este greu să deosebești sau să mă- sori exact contribuția și realizările fiecărei naționalități, pentru că ele se contopesc 'ntr-un tot unitar. Chiar dacă un așezămînt cultural sau un monument de artă poartă în mai mare măsură amprenta 
unei naționalități sau alteia, aces

te edificii și opere nu au putut fi realizate decît prin munca comună a celor ce au locuit — și locuiesc și astăzi — pe aceste meleaguri, într-adevăr, pînă la .urmă este greu să separi victoriile lui Mihai Viteazul — despre care s-a vorbit aici — de faptul că alături de domnitorul român au luptat mii și mii de secui și alți oameni de naționalitate maghiară sau germană. E greu să nu recunoști că Petru Ra- reș a primit sprijin de la secui, care au considerat că interesele lor sînt de a conlucra cu acest domnitor, cu populația din Moldova, că secuii au luptat alături de oștile lui Ștefan cel Mare împotriva jugului otoman. Oamenii de pe aceste meleaguri au înțeles întotdeauna că interesele lor se împletesc, că pentru a-și crea o viață liberă, independentă, ei trebuie să conlucreze, să lupte împreună atît împotriva celor ce veneau din afară să-i cotropească, cît și împotriva asupritorilor proprii. Aceasta este caracteristica comună, principală, a acestei conviețuiri ! Știința istorică trebuie să țină seama de aceste împrejurări, să redea faptele în întreaga lor complexitate, așa cum s-au întîmplat, pornind de la rolul popoarelor, al maselor în dezvoltarea societății '; numai studiind și evidențiind tot ceea ce a contribuit și contribuie la întărirea prieteniei și colaborării între oamenii muncii din patria noastră vom. realiza o istorie cu adevărat marxist-leninistă ! Să preluăm din trecutul istoric tot ce este progresist, ceea ce unește popoarele, să înlăturăm ceea ce reprezintă influența fostelor clase dominante, exploatatoare. Să lăsăm — cum a spus un tovarăș aici — la o parte miturile, nostalgiile, prejudecățile și să vedem realitățile ! Și aceste realități arată că oamenii muncii — români, maghiari, sîrbi, germani — au luptat și muncit întotdeauna împreună ; tocmai datorită acestui fapt ei au putut să facă față furtunilor, să înfrîngă unele tendințe de dominație care ar fi lichidat pînă la urmă existența națională atît a unora, cît și a altora. Aceasta este realitatea și trebuie s-o privim în față, așa cum este ! Numai astfel vom putea trage învățămintele necesare, vom ajunge la concluzii corespunzătoare pentru viitor.. Răsturnarea burgheziei și moșie- rimii de la conducerea țării a fost, de asemenea, rezultatul luptei comune a oamenilor muncii români și a celor aparținînd naționalităților conlocuitoare. Este știut că burghezia română și cea maghiară s-au înțeles întotdeauna cînd a fost vorba de exploatarea și asuprirea oamenilor muncii, fie că aceștia erau români, maghiari sau de alte naționalități ; și la fel au procedat și exploatatorii de naționalitate germană. Luptînd împotriva exploatării și asupririi, pentru răsturnarea puterii moșierilor și capitaliștilor, oamenii muncii — români, maghiari, germani — au înțeles că trebuie să-și unească întotdeauna eforturile, să acționeze împreună ; ei și-au creat propriul lor partid de clasă — Partidul Comunist Român — au luptat în strînsă unitate. Datorită luptei unite a întregului popor, sub conducerea partidului, au putut fi înlăturate de la putere clasele exploatatoare, am putut trece la făurirea societății socialiste în România ! Toate aceste victorii istorice sînt rodul luptei și muncii comune a tuturor locuitorilor de pe teritoriul patriei noastre. (A- 
plauze prelungite). Desigur, în ampla activitate desfășurată de poporul nostru după 23 August pentru înlăturarea înapoierii din trecut și construirea orînduirii noi s-au făcut și greșeli, au fost și lipsuri — și eu- înțeleg unele amărăciuni care au existat în această privință. Ele sînt însă acum de domeniul trecutului ; în ciuda a- cestor greșeli și lipsuri am obținut succese remarcabile ! Oricine privește harta țării și vede ceea ce am realizat în acești ani în domeniul dezvoltării economiei, științei, culturii nu poate să nu constate că, într-adevăr, în România socialismul s-a afirmat ca o forță uriașă, ridicînd la viață nouă, de neconceput în trecut, întregul popor, pe toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. (Aplau
ze puternice, prelungite).De la aceste realități trebuie să pornim în judecarea problemelor, făcînd totul pentru a întări unitatea oamenilor muncii, sub conducerea partidului nostru comunist. Trebuie să înțelegem că de pe a- ceste meleaguri nu avem unde pleca, că aici trebuie să construim socialismul, Că așa cum ne vom făuri noi înșine viața, așa o vom' trăi ! Nici românii nu pot fi mutați, nici germanii, nici maghiarii! In aceleași orașe, în aceleași comune unde ei trăiesc împreună de secole vor trăi tot împreună milenii ! împreună, deci, să găsim căile pentru a ne clădi cît mai bine viața în patria noastră comună. Nu avem nici o perspectivă în altă parte, tovarăși, aici trebuie să construim socialismul ! (Aplauze pu
ternice).

Poate că, într-adevăr, noi facem

o mare greșeală că, absorbiți de preocupările și problemele noastre zilnice, nu înfățișăm așa cum trebuie, în cadrul muncii educative desfășurate în rîndul maselor, realitățile din lumea capitalistă, chiar și din țările cele mai dezvoltate, ca Statele Unite, Republica Federală a Germaniei, Anglia și altele. A- ceste țări au atins, desigur, o dezvoltare superioară din punct de vedere tehnic și economic, dar pe plan social, în ce privește condițiile de viață ale unor largi categorii ale populației, există profunde fenomene negative ; milioane, zeci de milioane de oameni sînt lipsiți de posibilitatea de a munci, cad pradă șomajului, trăiesc în mizerie. Este greu să vorbești de democrație între fabricant și muncitor ! In condițiile așa-zisei libertăți din aceste țări, oamenii muncii sînt, în fond, lipsiți de drepturi elementare, li se refuză posibilitatea de a participa la conducerea întreprinderilor, a vieții economice și sociale. De ce oare patronii și autoritățile din aceste țări nu admit ca sindicatele și reprezentanții salariaților să-și spună părerea a- supra dezvoltării producției, a societății ? — pentru că pînă la urmă aceasta constituie esențialul. Esența democrației nu constă în vorbe, în conferințe abstracte, ci în felul în care oamenii muncii participă nemijlocit la stabilirea direcțiilor de dezvoltare a societății, la hotărîrea propriilor lor destine.Dezvoltarea societății noastre este hotărită de oamenii muncii înșiși, de lupta lor unită pentru a face ca viața să devină cît mai frumoasă, să corespundă cît mai bine năzuințelor fiecăruia dintre noi, pentru a asigura continua înflorire a patriei, a fiecărui județ, oraș sau comună. De felul cum fiecare vom acționa și vom contribui la realizarea amplului program de propășire a României socialiste depinde viitorul nostru, al copiilor noștri, depinde pînă la urmă dezvoltarea independentă a țării, a întregului popor. (Aplauze 
furtunoase).

Stimați tovarăși,

Pe lîngă multe probleme de ordin mai general care s-au dezbătut aici, au fost ridicate și unele probleme specifice ale oamenilor ■ ''muncii de naționalitate maghiară, în cincinalul actual avem în vedere ca — o dată cu progresul economic și social — să acordăm o atenție mai mare învățămîntu- lui, formării cadrelor de specialitate pentru toate sectoarele. De altfel, este știut că dezvoltarea societății de astăzi este indisolubil legată de aplicarea în toate domeniile a cuceririlor științei. Este de înțeles că și tinerii de naționalitate maghiară vor beneficia din plin de rezultatele dezvoltării învățămîn- tului, științei și culturii din țara noastră. Se prevede ca, încă din acest an, să fie create noi licee — de cultură generală și de specialitate — cît și secții cu predare în limba maghiară ; de asemenea, urmează să fie introduse în aceste școli o serie de discipline care să asigure însușirea mai bună a cunoștințelor de specialitate.Observațiile referitoare la acest domeniu de activitate sînt în general juste și consider că Ministerul învățămîntului va trebui să ia măsurile necesare, aducînd îmbunătățiri proiectelor care s-au elaborat, spre a fi soluționate cît mai corespunzător problemele ridicate aici. Ne gîndim să creăm și unele școli profesionale cu secții de predare în limba maternă, creînd posibilitatea ca tinerii, care doresc, să poată învăța în aceste unități și în limba proprie. Sînt de a- semenea în curs de elaborare unele măsuri menite să aducă îmbunătățiri în această privință și în învă- țămîntul superior. (Vii aplauze).Noi abordăm problema învățămîntului de pe poziția marxist-leninistă, pornind de la necesitatea de a crea premisele ca tinerii, fără deosebire de naționalitate, să aibă acces în toate domeniile noastre de învățămînt; acolo unde problema limbii se impune ca o necesitate, ea trebuie rezolvată ca atare, asi- gurîndu-se condițiile ca tinerii să poată învăța în limba pe care o cunosc cel mai bine. Trebuie să respectăm libertatea tinerilor de a a- lege cs fel de școală să urmeze și în ce limbă să învețe 1 Și aceasta, pînă la urmă, este o latură importantă a democrației socialiste !M-am referit la aceste probleme deoarece mai există unele păreri — e drept, ele nu s-au exprimat aici, ci în alt cadru — că ar trebui să-i obligăm pe tineri în ce limbă să învețe De exemplu, pe maghiari, să urmeze numai școli maghiare. Consider că aceasta ar fi o greșeală serioasă, o încălcare a libertății și dreptului democratic de a urma forma de învățămînt pe care o dorește fiecare. Obligația pe care o avem — și pe care Ministerul Invățămîn- tului și organele locale trebuie să o ducă la îndeplinire — este de a crea baza materială corespunzătoare, de a pune la dispoziție ma

nualele necesare, astfel ea tinerii să poată învăța în limba pe care o știu mai bine. Cunoscînd că a- vem zeci și chiar sute de mii de tineri care învață în limba maghiară sau germană, este normal să ne preocupăm de a edita manuale corespunzătoare, în așa fel ca dreptul egal la învățătură să constituie o realitate din toate punctele de vedere. De aceea. împreună cu oamenii de specialitate, cu Consiliile naționalităților maghiare și germane, este necesar să soluționăm cît mai rapid această problemă sub toate aspectele. Nu există în aceasta nici un fel de „pericol de izolare", cum au spus unii tovarăși aici. (Aplauze). Pentru că practic nu se poate izola nimeni, nici românii, nici maghiarii, nici germanii ; ei tot împreună vor trăi și munci — în a- celași județ, în același oraș, în a- ceeași comună, în aceeași întreprindere sau cooperativă ! (Aplauze puternice). Trebuie să privim viața mai realist, să nu o idealizăm. Să nu creăm din fiecare lucru o problemă de stat. Pînă la urmă este vorba de probleme care se pot soluționa — și trebuie să le soluționăm — asigurînd condiții ca fiecare să aibă acces deplin în orice domeniu de activitate. Tinerii înșiși vor înțelege ce este în avantajul lor să învețe în limba proprie și ce este bine să studieze în limba română, pentru că accesul la întreaga activitate a societății, la cuceririle științei și culturii nu este posibil fără cunoașterea limbii țării unde trăiești. De altfel, nu se poate concepe astăzi un învățămînt superior fără studenți care să cunoască 2—3 limbi de circulație internațională. Nu putem forma intelectuali cu înaltă pregătire, fără a asigura condiții ca tinerii să stăpînească, în afară de limba proprie, o serie de limbi străine cum sînt rusa, germana, franceza, engleza. A- ceasta este o cerință obiectivă ! Deci, problema însușirii limbii române nu trebuie privită în sensul obligativității de a învăța o limbă în plus ; ea este legată, pînă la urmă, de asigurarea în fapt a egalității. Dacă un tînăr, ieșind din localitatea sau județul său nu poate să se înțeleagă cu alții, el nu se va simți cu adevărat egal și liber. Dacă, de pildă, el ar dori sa urmeze facultatea de fizică, nu o va găsi în Sf. Gheorghe și, din păcate, nici chiar în Tg. Mureș, ci la Cluj, la București sau la Iași. Este de înțeles că nu va fi posibil să creăm facultăți de fizică în toate localitățile și nici să edităm toate lucrările de fizică atît în limba română, cît și în limba maghiară și ale altor naționalități conlocuitoare. Nici pentru români nu dorim să traducem o serie de lucrări, ci vrem să le achiziționăm în limbile în care au fost scrise, tinerii urmînd să le citească în original. Acestea sînt cerințe evidente ale învățămîntului modern și trebuie să ținem seama de ele. Eu apreciez poziția tovarășilor care au pus aici problema însușirii limbii române, considerînd aceasta drept o condiție importantă ca tinerii maghiari să beneficieze de toate posibilitățile de afirmare în viața noastră socială.Pentru că discutăm despre învățămînt, cred că trebuie luate mai rapid măsuri pentru a asigura o mai bună legătură a școlii cu practica; este necesar să ne preocupăm de organizarea corespunzătoare a a- telierelor-școală, unde tinerii să poată într-adevăr să-și însușească cunoștințele la nivelul tehnicii celei mai înaintate.Mă voi referi pe scurt la problemele literaturii în limbile naționalităților conlocuitoare, îndeosebi a celei științifice și tehnice. N-am să vorbesc de literatura beletristieă, deoarece am avut nu de mult o consfătuire pe această temă și mi se pare că aici lucrurile sînt clare, în orice caz, problema literaturii — și mai ales a celei științifice și tehnice — în limba maghiară și a altor naționalități, o consider într-adevăr importantă. în această privință este necesar să găsim o soluție corespunzătoare. Chiar dacă ne va costa ceva în plus trebuie să punem la îndemîna tinerilor u- nele lucrări științifice și tehnice de bază în limba pe care o cunosc cel mai bine. Editurile noastre trebuie să prevadă în planurile lor tipărirea unor asemenea lucrări — repet pe cele strict necesare, în- trucît pe toate nu le putem publica. împreună cu Consiliul dumneavoastră, cu Consiliul naționalității germane și consiliile altor naționalități, va trebui să stabilim un cadru cît mai bun pentru desfășurarea acestei activități, să asigurăm editarea celor mai indicate lucrări, în tiraje corespunzătoare.Consider pe deplin îndreptățite criticile și propunerile făcute aici privind literatura politică în limba maghiară, germană și a altor naționalități ; această problemă a scăpat întrucîtva din atenția Editurii politice. Este clar că noi trebuie să asigurăm literatura politică necesară, — și am în vedere nu numai pe cea de popularizare, ci și lucrări științifice social-politice. Se impune ca și Academia noastră 

de științe sociale și politice să cohtribuie mai mult la rezolvarea acestei probleme, spre a putea asigura înarmarea ideologică și politică a tuturor oamenilor muncii.Nu doresc să intru în alte probleme mai de amănunt care s-au ridicat aici în legătură cu munca educativă ; în general .sînt de acord cu sugestiile făcute și consider că va trebui ca, încă din acest an. să trecem la realizarea în practică a măsurilor necesare pentru îmbunătățirea simțitoare a muncii de educare în toate domeniile de activitate.în ce privește Academia de științe sociale și politice, este necesar ca ea să acorde o atenție mai mare studierii problemelor de ansamblu ale dezvoltării societății noastre socialiste și, în acest context, a problemei naționale, a rolului națiunii socialiste și a perspectivelor ei. A- ceasta se impune cu atît mai mult cu cît în lumea de astăzi circulă diferite teorii, potrivit cărora națiunea ar aparține trecutului, nu ar mai fi de actualitate, n-ar avea perspective de dezvoltare și, deci, n-ar mai merita să ne ocupăm de ea. Or, trebuie să avem în vedere că, pentru o îndelungată epocă, inclusiv perioada construcției comunismului, națiunea rămîne o importantă categorie social-istorică, un factor de bază al progresului societății. Pînă la dispariția națiunii va mai trece mult, foarte mult timp— și ca atare este necesar să abordăm serios această problemă. Ea are o deosebită importanță și pentru înțelegerea justă a relațiilor între țările socialiste, a principiilor ce trebuie să guverneze raporturile dintre ele.în acest cadru înțeleg să abordăm și problema naționalităților conlocuitoare ; din faptul că națiunea are încă o perspectivă îndelungată — rezultă că și existența naționalităților are o perspectivă îndelungată. Este deci firesc și necesar ca în cadrul Academiei da științe sociale să analizăm și problema naționalităților. Să studiem această problemă în mod concret, pe fondul politicii generale de dezvoltare economico-socială a țării, al interdependenței care se creează în acest proces. Să analizăm rolul pe care naționalitățile îl vor avea în perspectivă în cadrul statului, nostru. Așa cum am spus mai înainte, aceste naționalități vor continua să aibă un loc și un rol clar, bine definit, își vor păstra,multă vreme o anumită identitate proprie, ca și națiunile. Toate aceste probleme trebuie să-și găsească o fundamentare teoretică, științifică, pe care să se sprijine elaborarea politicii practice în problema națională și a naționalităților conlocuitoare din România, precum și a relațiilor dintre state. S-a arătat — și sînt de acord — că este necesar că creăm la Academia de științe sociale și politice un sector sau un institut care să studieze problemele națiunii, precum și un sector sau o secție pentru problema naționalităților conlocuitoare. (Vii aplauze).Desigur, unul din principiile fundamentale care stau Ia baza activității noastre în acest domeniu este acela că problemele din România le rezolvă România, oamenii muncii din țara noastră, fără nici un amestec din afară, din partea nimănui ! (Aplauze prelungite). Nu sîntem exclusiviști, nu dorim deloc să se interpreteze că ne izolăm în vreun fel de alte state ; dimpotrivă, pornind de la existenta în perspectivă a națiunii, noi concepem o dezvoltare largă a colaborării multilaterale între națiunile socialiste, ca națiuni egale în drepturi, care cooperează și se întrajutorează în construcția societății socialiste și comuniste pe baza respectului reciproc, a neamestecului în treburile interne. Dorim însă ca problemele făuririi socialismului și comunismului în România să fim lăsați să le rezolvăm noi, cu lipsurile și greșelile noastre I Noi să ne adunăm și să dezbatem aceste probleme — așa cum facem de mulți ani și cum am făcut și astăzi — să analizăm și ce e bine și ce e rău. Să vedem, desigur, și ce au făcut alții, să luăm ce e bun din experiența lor, să tragem învățăminte și din greșelile pe care le-au avut— și să stabilim noi înșine cum să ne făurim viața nouă, cum să construim societatea socialistă și comunistă — orînduirea care creează cele mai bune condiții de manifestare a personalității umane pe tărîmul creației materiale și spirituale și asigură fericirea și bunăstarea omului, a întregului popor. (Aplauze puternice)."Mulți tovarăși s-au referit, In cuvîntul lor, la activitatea culturală de masă, la presă și radiote- leviziune ; toate acestea au, într-adevăr, un rol important în formarea omului nou, a conștiinței socialiste, în dezvoltarea vieții spirituale a întregului popor, inclusiv a naționalităților conlocuitoare. A- preciez că ceea ce s-a realizat pînă acum în acest domeniu constituie un lucru bun, dar și aici se impune să înlăturăm unele neajunsuri. creînd condiții pentru dezvoltarea largă a activității culturale de masă. Este esențial ca toate activitățile culturale să aibă un con

ținut ideologic corespunzător, să contribuie la educația comunistă a tineretului, a omului nou. Va trebui să folosim mai bine, în mod coordonat, presa și publicațiile, emisiunile de radioteleviziu- ne pentru educarea oamenilor muncii de toate naționalitățile, să acordăm mai mult spațiu emisiunilor în limba maghiară și germană. (Aplauze). Să unim toate mijloacele noastre de educație pentru a contribui activ la realizarea programului partidului, care își propune ca — o dată cu făurirea bazei materiale a noii societăți — să asigure formarea unei înalte conștiințe, a unor concepții avansate despre raporturile sociale și naționale între oameni, a unor relații cu adevărat socialiste și comuniste.Consider totodată că este necesar să acordăm o atenție sporită promovării cadrelor de naționalitate maghiară, germană și de alte naționalități. Este un lucru într-adevăr îmbucurător că există în toate sectoarele de activitate oameni pricepuți, care își îndeplinesc în cele mai bune condiții sarcinile pe care le au ; nu este domeniu în care să nu activeze, in diferite funcții de conducere — de jos și pînă sus — și oameni ai muncii de naționalitate maghiară. Sînt numeroase sectoarele unde ei sînt bine reprezentați, dar există și unele unde prezența lor este, după părerea mea, insuficientă. Sînt de acord cu tovarășii care au arătat că ar fi mai bine ca această prezență să fie întărită, de pildă, nu atît la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, cît mai ales jos, în județe. A apropia cadrele de problemele concrete din unitățile de bază este, de altfel, orientarea noastră generală. Totuși este necesar ca și în organismele centrale — în învățămînt, cultură, activitatea economică, socială, în organizațiile obștești — să lucreze și cadre aparținînd naționalităților conlocuitoare, oameni ai muncii de naționalitate maghiară, germană și de alte naționalități. în această privință cred că se impune să facem chiar mai mult decît pînă acum. Problema nu trebuie privită static, în sensul că se poate rezolva o dată pentru totdeauna, ci este necesar ca ea să fie continuu urmărită, întrucît însăși promovarea cadrelor este o activitate zilnică, permanentă ; dacă la un moment dat nu i se acordă atenția cuvenită se poate într-adevăr să nu mai fie soluționată în mod corespunzător. De aceea consider că organele noastre centrale și județene trebuie să se preocupe continuu de promovarea în toate domeniile de activitate a oamenilor muncii de naționalitate maghiară, germană, pe baza criteriilor noastre generale, ținînd în primul rînd seama de pregătirea profesională și politică a cadrelor respective, de capacitatea acestora de a-și îndeplini sarcinile pe care le primesc, de atașamentul lor față de politica partidului și de orînduirea noastră socialistă. Este necesar ca în cadrul măsurilor pe care le luăm în legătură cu reciclarea, cu reîmprospătarea cunoștințelor profesionale, economice și de conducere ale cadrelor noastre, să avem permanent în vedere și naționalitățile conlocuitoare.Trebuie să acordăm atenție tuturor celorlalte probleme ridicate aici privind folosirea limbii în administrație, în justiție, inclusiv tipărirea unor hotărîri și decizii în limbile naționalităților conlocuitoare. Să rezolvăm aceste probleme chiar dacă cer eforturi în plus! Să dăm fiecăruia sentimentul că poate folosi limba pe care o înțelege mai bine — și din aceasta societatea noastră nu va avea decît de cîștigat; soluționarea unor asemenea probleme contribuie la întărirea unității și coeziunii întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice).Consider că este necesar să se întocmească un plan concret de măsuri pentru soluționarea problemelor ridicate în plenară, iar organele noastre centrale, inclusiv Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară, să urmărească permanent modul în care sînt puse în aplicare prevederile cuprinse în acest plan. Toate măsurile pe care le vom lua trebuie să aibă ca scop întărirea unității, a prieteniei și colaborării între oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului și guvernului, în lupta pentru înfăptuirea programului de dezvoltare socialistă a României. (Aplauze puternice).In același timp, în munca noastră de educație va trebui să ținem seama că se mai fac simțite pe alocuri anumite influențe ale trecutului și să combatem cu hotă- rîre orice manifestare retrogradă, de naționalism, din partea oricui ar veni ea. Să avem în vedere că asemenea manifestări , pot fi cu atît mai dăunătoare cînd își fac loc în rîndurile populației românești Noi sîntem partizanii fermi ai dezvoltării fiecărei națiuni și naționalități, dar, în același timp, ne ridicăm tot atît de ferm împotriva oricăror manifestări străine unității și colaborării dintre oamenii 

muncii, fără deosebire de naționalitate. privind în perspectivă, va trebui făcut totul pentru întărirea prieteniei dintre națiuni și naționalități, ținînd seama de specificul fiecăreia. în ce ne privește, să acționăm în așa fel îneît românii, maghiarii, germanii, sîrbii, ucrainenii, evreii și oamenii muncii de alte naționalități care locuiesc, în număr mai mare sau mai mic. pe aceste meleaguri să simtă realmente că România este patria lor comună și să acționeze în strînsă unitate pentru a asigura aici, în această patrie, victoria socialismului și comunismului ! (Aplauze pu
ternice).Stimați tovarăși,în fața noastră stau sarcini mărețe. Realizarea programului trasat de Congresul al X-lea al partidului cere eforturi susținute în toate domeniile. Noi am dezbătut astăzi unele aspecte mai specifice, dar să nu scăpăm din vedere că, pînă la urmă, ceea ce trebuie să preocupe pe toți oamenii muncii — fie ei români, maghiari, germani sau de alte naționalități — toate organele și organizațiile de partid, sînt problemele înfăptuirii programului general de dezvoltare a României socialiste. Soluționarea problemelor specifice se poate concepe numai în acest cadru. Sarcina principală este dezvoltarea forțelor de producție din societatea noastră socialistă, a științei, culturii, a întregii vieți sociale. Numai pe această bază va crește bunăstarea tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități. Dacă nu vom face acest lucru, multe din ceea ce discutăm aici — fie că le vom considera specifice sau nu — nu vor putea fi soluționate. De a- ceea, eu îi rog pe toți tovarășii ca, întorși acasă, să pună în centrul activității lor problemele generale ale dezvoltării societății noastre socialiste. Organele și organizațiile de partid trebuie să se preocupe permanent de rezolvarea, în spiritul politicii noastre marxist-leni- niste, atît a problemelor de ansamblu ale dezvoltării societății noastre, cît și a problemelor specifice unor naționalități sau categorii sociale. Urmărind aceasta, nu trebuie să scăpăm din vedere esențialul — unirea tuturor eforturilor pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului.Asigurarea bunului mers al construcției socialiste în România privește întreaga națiune, întregul popor, constituie o sarcină națională fundamentală ; ea este totodată și o înaltă îndatorire internațională, pentru că de felul cum soluționăm aceste probleme, cum asigurăm înaintarea tării pe calea socialismului și comunismului depinde și contribuția noastră la dezvoltarea și creșterea influenței socialismului în lume ! Noi privim sarcipile naționale și internaționale ca un tot unitar, în strînsă concordanță și condiționare reciprocă. Orice neglijare a uneia sau alteia din a- ceste sarcini se poate reflecta negativ în activitatea de construcție socialistă.Vom acționa și în viitor cu toată fermitatea pentru înfăptuirea programului de dezvoltare socialistă elaborat de Congresul al X-lea și în același timp vom milita pentru întărirea continuă a colaborării cu țările socialiste, cu mișcarea comunistă și muncitorească internațională, cu toate forțele antiim- perialiste.Este necesar să ținem permanent seama de situația internațională în care trăim și să elaborăm politica noastră internă și externă în strînsă corelație cu realitățile lumii contemporane. Trebuie să participăm activ la diviziunea internațională a muncii și să dezvoltăm colaborarea cu toate statele lumii, pentru că nu se poate concepe dezvoltarea și progresul economic, cultural și social al unei națiuni fără o colaborare largă cu toate statele lumii. în acest spirit acționează Partidul Comunist Român — și viața a demonstrat justețea poli-, ticii noastre internaționale ! Sîntem ferm hotărîți să mergem pe această cale și în viitor, avînd convingerea că ne facem astfel datoria față de poporul nostru, de cauza socialismului și păcii. (A- 
plauze puternice).în încheiere doresc să-mi exprim încrederea că participanții la a- ceastă plenară vor acționa cu toate forțele lor la mobilizarea oamenilor muncii de naționalitate maghiară pentru a contribui activ — în strînsă unitate cu toți oamenii muncii, români, germani și de alte naționalități — la înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare socialistă a României. Sînt convins că și în acest cincinal ei nu vor precupeți nimic pentru ridicarea patriei pe culmi tot mal înalte de progres și civilizație, pentru creșterea bunăstării materiale și culturale a întregului popor. (Aplauze prelungite). Vă urez tuturor succese cît mai mari în activitatea dumneavoastră, multă sănătate șl fericire 1 (Aplauze puternice, prelun

gite).
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CONFERINȚE cinema

ME UNIUNILOR SINDICATELOR
PE RA M U R

Sîmbătă s-au încheiat conferințele 
celor 12 uniuni ale sindicatelor pe 
ramuri care au avut loc între 10 și 
13 martie. Ele au analizat activitatea 
depusă în ultimii cinci ani, sarcinile 
ce le revin în legătură cu noul plan 
cincinal, au ales noile comitete ale 
uniunilor sindicale pe ramuri, birou
rile executive, comisiile de cenzori șl 
delegații la apropiatul congres al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România și au desemnat candidații 
pentru noile organe ale U.G.S.R. ce 
vor fi alese de congres.

La conferințe au participat și au 
luat cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. — la ramura indus
triei ușoare, și secretari ai Consiliu
lui Central al U.G.S.R., tovarășii 
loan Cotoț, — construcții și mate
riale de construcții, Gheorghe Pe
trescu — transporturi, telecomuni
cații și la unitățile sanitare, Larisa 
Munteanu — industria de petrol, 
chimie și gaz metan. Constantin He- 
rescu — agricultură, industrie ali
mentară, silvicultură, gospodărirea 
apelor.

Dezbătînd cu toată răspunderea 
documentele plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 10—11 februarie 1971, conclu
ziile tovarășului Nieolae Ceaușescu 
cu privire la rolul și atribuțiile sin
dicatelor în condițiile actuale, confe
rințele sindicatelor și-au însușit pe 
deplin orientările date cu acest pri
lej șl au exprimat hotărlrea sindi
catelor de a acționa pentru înlătura
rea lipsurilor manifestate și de a ri
dica întreaga activitate sindicală la 
nivelul sarcinilor de mare răspun
dere puse de partid tn fața sindica
telor noastre.

In cadrul conferințelor au 
dezbătute tezele și proiectul 
statut elaborate Z__ "1_: .......
al U.G.S.R., în vederea congresului 
sindicatelor, au fost făcute sugestii 
și propuneri în 
documente și s-a exprimat acordul 
cu prevederile lor.

Intr-o atmosferă de putfernlc en
tuziasm, participanțil la conferințe 
au adoptat telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, prin care exprimă hotă- 
rîrea lor unanimă de a găsi soluții 
și metode de muncă pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a activității 
sindicatelor tn scopul Îndeplinirii 
sarcinilor ce le revin din actualul 
plan cincinal, pentru înfăptuirea po
liticii interne și internaționale a 
Partidului Comunist Român.

Conferința uniunii sindicatelor 
din construcții și industria mate
rialelor de construcții a relevat ne
cesitatea Inițierii și susținerii unor 
acțiuni în sprijinul realizării unui 
ritm mal accentuat în execuția lu
crărilor pe șantiere In tot cursul a- 
nului, eliminării neajunsurilor care 
mai dăinuie în pregătirea și realiza
rea investițiilor.

Gosav Argina, Inginer la Trustul 
de construcții din Iași, Petre Halu- 
nae, președintele comitetului sindi
catului de la întreprinderea de con
strucții din Satu-Mare, Stelian Tar
tan, președintele comitetului sindi
catului I.S.C.M.-Suceava și alți vor
bitori au arătat că în viitor comite
tele sindicatelor, In strînsă colabo
rare cu organizațiile U.T.C., trebuie 
să desfășoare o largă activitate de 
educare a oamenilor muncii pentru 
întărirea ordinii și disciplinei.

A fost relevat rolul sindicatelor 
în îndrumarea și sprijinirea muncii 
de proiectare pentru elaborarea la 
timp și de calitate a întregii docu
mentații, mobilizarea colectivelor de 
proiectanți în vederea adoptării u- 
nor soluții constructive care să con
tribuie la sporirea gradului de in
dustrializare a construcțiilor, la mic
șorarea costului acestora, la elimi
narea oricăror exagerări în dimen
sionarea și finisajul lucrărilor.

Ținînd seama de rolul deosebit ce 
trebuie să-1 ocupe în activitatea sin
dicatelor problemele sociale legate 
de condițiile de muncă și de viață 
ale salariaților, mai mulți vorbitori 
au recomandat organelor sindicale 
din întreprinderi și șantiere să in
tensifice controlul obștesc 'asupra 
respectării normelor de protecție a 
muncii și a modului cum condu
cerile tehnico-administrative își în
deplinesc obligațiile în acest do
meniul

Președinte al uniunii pe ramură 
a fost ales ing. Mircea Georgescu ; 
vicepreședinți — Constanța Mihaela 
Mihăilescu, inginer proiectant la In
stitutul de proiectări pentru indus
tria materialelor de construcții, 
Gheza Valkai, tehnician la între
prinderea de construcții-montaj Cluj, 
președintele comitetului sindicatu
lui ; secretar — ing. Ion Bratu.

Participanțil la conferința uniu
nii sindicatelor din întreprinderile 
industriei de petrol, chimie și gaz 
metan au apreciat că sindicatele din 
această ramură au desfășurat o 
muncă organizatorică și cultural- 
educativă susținută pe linia mobili
zării salariaților la : creșterea pro
ducției și a productivității muncii, 
Îmbunătățirea calității produselor, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, materialelor și reducerea 
cheltuielilor de producție, întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă și 
creșterea eficienței economice. Tot
odată, sindicatele au *•-•-* ■
activ la elaborarea 
măsurilor privind 
condițiilor de muncă 
salariaților, au adus 
sporită la educarea socialistă a oa
menilor muncii.

Analizînd rezultatele obținute, cei 
care au luat cuvîntul au expus pe 
larg, argumentat, opiniile și conclu
ziile formulate în adunările generale 
de către membrii de sindicat, au fă
cut observații critice în legătură cu 
lipsurile constatate și au indicat so
luții pentru lichidarea lor. Astfel, 
numeroși vorbitori, printre care Ion 
Stoicescu, președintele comitetului 
sindicatului de la Uzina de an
velope „Victoria“-Florești, Gheor
ghe Popa, președintele comitetu
lui sindicatului de la Combina
tul de fibre artificiale-Brăila, Gheor
ghe Slănciulescu, reprezentantul sin
dicatelor în consiliul de administra
ție al Centralei industriale de con
strucții și reparații petrol-Ploiești 
și alții, prezentînd o serie de ac
țiuni cu bune rezultate desfășurate 
de sindicate, au arătat, totodată, că nu 
sînt pe deplin satisfăcuți de meto
dele și stilul de muncă al uniunii, 
de colaborarea sindicatelor cu fac
torii de răspundere din economie în

fost 
de 

de Consiliul Central

legătură cu aceste

participat mai 
și înfăptuirea 

îmbunătățirea 
și de viață ale 
o contribuție

soluționarea problemelor privind îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
femeilor și tineretului care lucrează 
în număr mare în întreprinderile pe
troliere, și mai ales în cele chimice. 
Alți vorbitori, printre care Maris 
Gligor, președintele comitetului sin
dicatului de la Fabrica de antibio- 
tlce-Iași, Nieolae Ureche, sondor-șef 
la întreprinderea de foraj-Craiova, 
Mihai Munteanu, inginer la Uzinele 
de produse sodice Govora, Alexan
dru Pereny, președintele comitetu
lui sindicatului de la schela de ex
tracție Suplaeu de Barcău au subli
niat importanța care trebuie acor
dată fn activitatea sindicală proble
melor organizării științifice a pro
ducției și a muncii, valorificării cît 
mai depline a rezervelor interne, îm
bunătățirii indicelui de utilizare a 
utilajelor și instalațiilor, sporirii efi
cienței întregii activități.

Participanțil au scos în evidență 
necesitatea ca sindicatele să-și aducă 
o contribuție mal substanțială la per
fecționarea și realizarea contractelor 
colective de muncă.

Președinte al uniunii a fost alei 
Istrate Ion ; vicepreședinți — Mun
teanu Mihai, Grama Siminica, Ureche 
Nieolae ; secretar — Pletea Gheorghe.

La conferința uniunii sindicate
lor din transporturi și telecomuni
cații s-a arătat că, împreună cu con
ducerile ministerelor și cu concursul 
organelor teritoriale ale U.G.S.R. 
comitetul uniunii a organizat nu
meroase acțiuni care au contribuit la 
îmbunătățirea activității în domeniul 
producției, al protecției muncii, al în
făptuirii măsurilor privind condițiile 
de muncă și de trai ale salariaților.

Subliniind activitatea pozitivă și 
rezultatele obținute de sindicate, unii 
vorbitori au arătat că în activita
tea comitetului uniunii au apărut 
manifestări de formalism, ceea ce 
a făcut ca acesta să nu-și exer
cite pe deplin rolul și atribuțiile în
credințate. Uniunea sindicatelor de 
ramură nu a dovedit suficientă exi
gență pentru rezolvarea problemelor 
sociale ale salariaților, n-a făcut de
mersurile necesare pe lingă acele 
conduceri de întreprinderi care au 
neglijat rezolvarea unor probleme 
ținînd de condițiile de muncă și de 
viață ale acestora, nu a urmărit cu 
perseverență realizarea măsurilor de 
protecție a muncii stabilite. De ase
menea, în unele unități conducerile 
tehnico-administrative și organele 
sindicale nu au luat toate măsurile 
pentru bunul mers al activității de 
producție, ceea ce a făcut ca mijloa
cele de transport și de telecomunica
ții să nu fie utilizate la întreaga ca
pacitate.

Nieolae Frandeș, mecanic de loco
motivă de la Depoul Brașov, Ale
xandru Buna, președintele comite
tului sindicatului din cadrul Com
plexului C.F.R.-Timișoara, Ion Cor
nea, electromecanic la Direcția ju
dețeană P.T.T.R.-Constanța, Con
stantin Iordache, tehnician la Aero
portul București-Otopeni și Visa- 
rion Tănase, pilot maritim la D.N.C.- 
Galați au arătat că este necesar ca 
în viitor uniunea și comitetele sin
dicatelor să exercite cu mai multă 
tărie controlul obștesc muncitoresc 
asupra aplicării și respectării măsu
rilor de protecția muncii, a modului 
cum sint cheltuite fondurile alocate 
în acest scop, să vegheze la buna 
funcționare a rețelei medico-sanitare 
proprii, să pună în dezbaterea adu
nărilor generale ale salariaților sau 
în adunările sindicale pe toți cei ce 
tărăgănează sau manifestă birocra
tism în rezolvarea problemelor pri
vind condițiile de muncă și de viață 
ale angajaților.

Președinte al uniunii sindicatelor 
din transporturi și telecomunicații a 
fost ales Alexandru Grecu ; vicepre
ședinți — Florea Neacșu, Antoana 
Cojocaru — oficiantă în cadrul Di
recției de telecomunicații a munici
piului București, Dumitru Barcan, 
mecanic de locomotivă la Depoul 
București-Triaj, Dumitru Nicolescu, 
mecanic la Uzinele de reparații 
auto-Cîmpina ; secretar — loan 
Toma.

Conferința uniunii sindicatelor 
din agricultură, industria alimenta
ră, silvicultură și gospodărirea ape
lor a arătat că în succesele obținute 
în acești ani, în sporirea producției 
agricole, alimentare, în dezvoltarea 
fondului silvic și gospodărirea ape
lor se reflectă și contribuția sindica
telor.

Au fost scoase în evidență unele 
neajunsuri și lipsuri manifestate în 
activitatea comitetului uniunii și, 
îndeosebi, a biroului său executiv, 
care nu și-au exercitat pe deplin 
rolul și atribuțiile sporite ce le-au 
revenit, nu au fost suficient de o- 
perative în adaptarea formelor și 
metodelor de muncă la noile con
diții, neadueîndu-și astfel contribuția, 
pe măsura posibilităților, la rezol
varea problemelor majore ale pro
ducției și a celor social-culturale.

Unii vorbitori, printre care ing. 
Mihai Rimbu, cercetător la Stațiu
nea experimentală Simnic-Dolj, Iosif 
Molnar, maistru zootehnic la Com
binatul de creștere și îngrășare a 
porcilor Palota, județul Bihor, ing. 
Olga Dobrescu, cercetător la Sta
țiunea experimentală avicolă Cor- 
beanca, județul Ilfov au înfățișat 
rezultatele obținute în fermele de 
creștere industrială a animalelor și 
păsărilor, subliniind, în același timp, 
importanța pe care trebuie s-o acor
de sindicatele perfecționării și spe
cializării profesionale a lucrătorilor, 
pregătirii de noi cadre calificate, 
care să contribuie la înfăptuirea pro
gramului național de dezvoltare a 
zootehniei și producției animaliere.

Delegații Ștefan Pandelcscu, acti
vist la Consiliul județean al sin
dicatelor Ialomița, ing. Mihaî Zangor, 
directorul S.M.A. Măgurele-Prahova, 
Mihai Văcărescu, maistru la între
prinderea de industrializare a cărnii 
Pitești, vorbind despre atribuții!? 
sporite ale sindicatelor au relevat 
contribuția pe care ele o pot și tre
buie să o aducă la folosirea rațio
nală a pămîntului șl a celorlalte 
mijloace de producție, la organizarea 
superioară a producției și a muncii, 
la aplicarea creatoare, la condițiile 
țării noastre, a celor mai noi cuce
riri ale științei și practicii mondiale.

Mai mulți Vorbitori au arătat că 
este necesar ca în viitor organizațiile 
sindicale să desfășoare o mai sus
ținută activitate educativă în rîndul 
salariaților pentru întărirea discipli
nei în muncă, creșterea conștiinței 
socialiste și a răspunderii personale 
a fiecărui salariat.

Președinte al uniunii sindicatelor 
pe ramură a fost ales Constantin 
Herescu ; vicepreședinți — Anton

StoianovlcI, Margareta Damalan, 
tehnician la Stațiunea pentru meca
nizarea agriculturii-Purani, jude
țul Teleorman, Gheorghe Giilsen, 
maistru la Institutul central de cer
cetări pentru cultura cartofului ; se
cretar — Constantin Mocanu.

Examinînd activitatea desfășurată 
in lumina documentelor recentei 
plenare a C.C. al P.C.R., conferința 
uniunii sindicatelor din întreprinde
rile industriei ușoare a relevat re
zultatele și experiența obținută în 
rezolvarea unor probleme economice 
și sociale.

Participanțil au analizat cu răs
pundere lipsurile și neajunsurile 
manifestate. Multe din cauzele care 
au dus la rezultatele necorespunză
toare în domeniul utilizării timpului 
de lucru, al calității produselor pu
teau fi eliminate dacă comitetul 
uniunii, sindicatele din unele între
prinderi ar fi pus în centrul preocu
părilor lor participarea la elaborarea 
și aplicarea măsurilor de îmbunătă
țire a organizării producției și a 
muncii, aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, Întărirea disciplinei sub toate 
aspectele.

Referindu-se la utilizarea timpului 
de lucru, unii vorbitori, printre care 
filatoarea Fiorica Bucur, de la între
prinderea textilă „Bucegi“-Pucioasa, 
ing. Angela Ardeleanu, de la Combi
natul textil Arad și tehnicianul Au
rel Chiriac de la Fabrica de postav 
din Buhuși au criticat faptul că vo
lumul timpului de lucru nefolosit 
anul trecut în industria ușoară a fost 
de 70 milioane ore-om, îndeosebi ca 
urmare a unui însemnat număr de 
absențe nemotivate, învoiri și con
cedii fără plată.

Mai mulți vorbitori au arătat că 
atît comitetul uniunii cit și sindi
catele nu au acționat întotdeauna cu 
hotărîre pentru luarea unor măsuri 
eficiente care să ducă la îmbunătăți
rea condițiilor de muncă ale salaria- 
ților și au arătat că în întreprinderi 
sînt încă multe probleme de rezolvat 
în acest domeniu.

Delegații au evidențiat faptul că 
una din sarcinile deosebit de impor
tante ale membrilor de sindicat, ale 
tuturor salariaților din întreprinderile 
industriei ușoare trebuie să o consti
tuie Îmbunătățirea calității produse
lor, diversificarea acestora în vede
rea satisfacerii tot mai depline a ce
rințelor mereu crescînde ale cumpă
rătorilor Interni și externi.

Conferința a subliniat necesitatea de 
a se acorda o atenție deosebită pro
blemelor profesionale și sociale, În
deosebi problemelor privind femeile 
și tineretul, pregătirea acestora, pro
movarea lor în muncă conform cali
ficării șl aptitudinilor. S-a recoman
dat comitetului uniunii, sindicatelor 
din unități să acționeze cu mai multă 
energie pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viată ale femei
lor, ale tuturor salariaților.

Președinte al uniunii a fost aleasă 
Teodora Șersun : vicepreședinți — 
Magdalena Filipaș. directoarea Fabri
cii de tricotaje ..Crinul" din Bucu
rești, îng. Hrîstlna Cojocaru. de la 
Uzinele textile .30 
Arad : Silvia Lupsa, 
Fabrica de confecții , 
Satu-Mare ; secretar 
Mago.

Conferința uniunii i 
învățămînt. cultură, presă și poligra
fie a relevat contribuția adusă de 
sindicatele din această ramură, în
deosebi cele din lnvătămînt. în mo
bilizarea 
narea si 
strucției 
nivelului 
îmbunătățirea muncii educative.

Totodată, s-a arătat că în activi
tatea uniunii au existat anumite ca
rențe în ceea ce privește stilul de 
muncă, cuprinderea inegală în sfera 
activităților de îndrumare și control 
a diferitelor sectoare ale activității 
sindicale, reprezentarea necorespun
zătoare în comitetul uniunii a sala
riaților din diferite domenii. Nu
meroși vorbitori au cerut ca sindi
catele să acorde o atenție mai mare 
adoptării de măsuri pe linia spriji-

) Decembrie"- 
muncîtoare la 
„Mondiala" din 
— Alexandru
sindicatelor din

cadrelor pentru perfecțio- 
dezvoltarea eficientă a in- 
publice. centru ridicarea 

activității profesionale și

nirii eficiente, prin forme și metode 
specifice, a reciclării cadrelor, rezol
vării unor probleme sociale, cum ar 
fi cele privind munca femeilor, în 
sensul repartizării judicioase, echita
bile, a sarcinilor profesionale și ob
ștești.

Prof. univ. Dumitru Mărguîescu, 
de la Academia de studii economice, 
a propus ca organizațiile sindicale 
să-și aducă o contribuție mai mare 
Ia accelerarea perfecționării proce
sului de învățămînt, la introducerea 
unor discipline moderne în planul 
școlar. Alți participant!, printre care 
Elena Simionescu, actor, președin
tele comitetului sindical de la Tea
trul Național din Timișoara, Eugenia 
Gheorghian, președintele comite
tului sindicatului întreprinderii po
ligrafice „13 Decembrie" au soli
citat în cuvîntul lor o mai mare 
participare a organizațiilor sindicale 
la îmbunătățirea măsurilor privind 
protecția muncii, organizarea timpu
lui de muncă, pregătirea tineretului 
din întreprinderi și din instituțiile 
de artă pentru muncă și viață, fac
torilor de răspundere din organiza
țiile sindicale.

Președinte al uniunii a fost alea
să prof. Marla Stănescu ; vicepre
ședinți — actorul Silviu Stănculescu, 
prof. Victoria Stiopol — Universita
tea București, Karol Unoka, mun
citor tipograf la întreprinderea poli
grafică din Craiova ; secretar — prof. 
Elena Pojon.

La conferința uniunii sindicatelor 
din unitățile sanitare s-a evidențiat 
faptul că la importantele succese 
înregistrate în anii cincinalului 
1966—1970 fn domeniul ocrotirii să
nătății populației, la măsurile adop
tate și înfăptuite In răstimpul celor 
doi ani care s-au scurs de la ela
borarea directivelor C.C. al P.C.R., 
din februarie 1969, cu privire la îm
bunătățirea asistenței medicale 
populației, o contribuție deosebită au 
adus-o organizațiile sindicale din a- 
cest sector.

In același timp, s-a arătat că par
ticiparea sindicatelor la îmbunătăți
rea activității medico-sanitare nu se 
ridică peste tot la nivelul cerut și 
impus de necesitățile actuale. Exis
tă încă organizații sindicale care nu 
manifestă o preocupare permanentă 
pentru a încetățeni In rîndul mem
brilor de sindicat un spirit de înaltă 
răspundere pentru Îndeplinirea sar
cinilor ce le revin fn ocrotirea să
nătății populației. In spirit critic și 
autocritic a fost analizată slaba par
ticipare a reprezentanților uniunii 
sindicatelor pe ramură Ia activitatea 
consiliului sanitar superior și a co
legiului Ministerului Sănătății, pen
tru rezolvarea operativă a unor pro
bleme reieșite din vastul program 
trasat de conducerea partidului pen
tru progresul continuu al organizării 
și perfecționării ocrotirii sănătății și 
asistenței medicale.

Numeroși delegați și invitați, prin
tre care Petre Popescu, medic spe
cialist la Spitalul unificat din Satu- 
Mare, Elena Odnosialco. asistentă 
principală, membru în Consiliul mu
nicipal al sindicatelor Iași. Melania 
Caba. farmacistă din Oradea. Viorel 
Bitang, medic specialist la Spitalul 
de adulți din Arad s-au oprit asu
pra rolului și atribuțiilor ce revin 
grupei sindicale sanitare.

Activitatea educativă a sindicate
lor s-a bucurat de atenția a nume
roși vorbitori, printre care dr. Ion 
Nicodim, directorul Direcției sani
tare județene Sibiu. Nieolae Mano- 
lache, președintele Consiliului iude- 
tean al sindicatelor Iași, dr. David 
Petre, medic specialist la Spitalul din 
Timișoara, conf. dr. Cornel Butnaru, 
președintele consiliului sindicatelor 
sanitare din București, dr. Laurentln 
Fotescu. secretar general al Consiliu
lui Național al Crucii Roșii.

Conferința a 
uniunii pe dr. 
vicepreședinți — Napoleon Pietraru, 
medic primar la Spitalul ..Gheorghe 
Marinescu", și Judita Szabo. medic 
specialist la Policlinica de copii din 
Tg. Mureș ; secretar — Gheorghe 
Mărășoîu.

a

ales președinte al
Lidia Orădeanu :

De obicei, după ultimele imagini 
ale unui film, pe ecran apare — 
scris cu litere mari — cuvîntul „Sfîr- 
șit“ De data asta, după finalul în 
care Pașa, eroina principală, asistă 
la triumful debutului ei cinemato
grafic în rolul Ioanei d’Arc. — pe 
ecran apare scris un alt cuvînt : 
„începutul", reliefîndu-se astfel. sem
nificația titlului acestui excelent 
film sovietic, respectiv intențiile au
torilor săi. Intr-un fel, viața Pașei 
începe abia acum ; mulțumind aplau
zelor frenetice ale publicului ea în
cearcă, pentru prima dată, sentimen
tul unei satisfacții plenare, este pen
tru prima dată, poate, fericită cu a- 
devărat, 
ea, sau 
berarea 
orizont, 
catii.

Filmul (producție „Lenfilm") pre
zintă destinul personajului princi
pal în împrejurări ale existenței co
tidiene, dezvăluie caracterul Pașei 
In înlănțuirea unor întîmplări — u- 
nele vesele, altele triste — povestite 
în imagini de o deosebită autentici
tate. cu un remarcabil simț al amă
nuntului semnificativ. Iată, de pildă, 
scena reuniunii — cu fetele care aș
teaptă să fie invitate la dans. Prin
tre ele — stingheră, lipsită de femi
nitate — Pașa, încărcată de poșetele 
prietenelor ei care, mai atrăgătoare, 
nu au rămas fără parteneri. Secvența 
conturează pregnant atmosfera oră-

șelulul de provincie și. în același 
timp, surprinde acel amestec parti
cular de resemnare și de sete 
viață care o definește, pe Pașa, 
notează surpriza și neîncrederea 
bucuria explozivă a fetei cînd. 
cele din urmă, se vede invitată și 
pe ringul de dans.

succesul reprezintă pentru 
ar trebui să reprezinte, eli- 
dintr-o existentă lipsită de 
este confirmarea unei vo-

de 
și 

ei. 
în 
ea

• Mlhal Viteazul : (ambele serii — 
ecran panoramic) ; PATRIA — 10; 
16: 20.
• Aii Baba șl cel 40 de hoți : CA
PITOL - 9; 11; 13; 15; 17.
• Lokls : CAPITOL - 19; 21.o Bănuit e mortul : VICTORIA — 
9: 11,15, 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Trandafiri roșii pentru Ange
lica : LUCEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 
13.45; 16,15 ; 18.45 ; 21,15, FAVO
RIT — 9,30 ; 11,30 ; 13,45 : 16 ; 18,15: 
20,30.
• Prețul puterii : FESTIVAL —
8 ; 10,45 ; 13,30 ; 16,15 ; 19 ; 21,30, 
BUCUREȘTI — 8,30 ; 11,15 ; 14 ;
16.45 ; 19,30 ; 22.
o Tripla verificare : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15. 
q Fablio magicianul : TIMPURI 
NOI — 9,30—16,30 în continuare. 
a Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI - 18,45; 20.30.
• Confidentul doamnelor — 14,15, 
Vaca șl prizonierul — 16,30; 18,45, 
Aparatul care omora pe ticăloși — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Romeo șl Julleta : EXCELSIOR
- 10; 13; 16.30: 19,30, MODERN - 
9; 12; 15; 18; 21, MELODIA — 9: 
12, 15: 18: 21.
© Incineratorul : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
O Cîntecele mării : DACIA — 
8,45—20,30 in continuare, GIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
0 începutul : RAHOVA — 15,30; 
18 20,15.0 îngerii negri : FLACARA — 
15,30; 19.
® King Kong evadează : LUMI
NA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
21, VITAN — 15,30; 18; 20.15.
0 Clanul sicilienilor : FEROVIAR
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. AU
RORA — 9; 11,45; 15.15: 17,45; 20,15 
TOMIS — 8,30; 11; 13,30; 16: 18.30; 
21, FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 16: 
18,15: 20,30.
O Vagabondul : GRIVITA • 
12,30; 16; 19,30.
s Băieți buni, băieți răi : BU- 
CEGI - 16; 18,15: 20.30. VOLGA — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,15 ; 13,30; 16; 18,15 ;
20.30.
o Medicul de la asigurări t
REA — 15,30; 18; 20,15.
• Pe luciul ghețll : LIRA — 
18; 20,15.
• Genoveva de Brabant: 
REASCA — 15,30: 18: 20.30.
RENTART — 15.30; 17.45; 20.
• Un Italian tn America : GLO
RIA - 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15:
20.30.

9;

UNI-
15,30;
FLO- ■ 

FE-

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Recital extraordinar susținut de 
Dmitri! Bașklrov (U.R.S.S.) — 20. 
a Opera Română : Lacul lebede
lor — 11; Cavaleria 
Paiațe — 19,30.
o Teatrul de operetă ; Volevo 
țiganilor — 10.30: Rose Marie
19.30.
• Teatrul Național „I.
glale" (sala Comedia) : 
10; Coana Chirlța 
trulea anotimp - . .
dlo) : Moartea ultimului golan — 
10; Cui l-e frică de Virginia 
Woolf? - 15.30; Părinții teri
bili - 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30; 20; Dispariția iul 
Galy Gay — 15.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru Iubire — 
10; 15; Play Strindberg — 20: (sala 
din str. Alex. Sahfa) : Transplan
tarea Inimii necunoscute — 10:
Gluga pe ochi — 15; Acești nebuni 
fățarnici — 20; (la Sala Dalles) : 
Gluga pe ochi — 19,30.
a Teatrul Mic • Zadarnice Jocuri 
de Iubire — 10,30; Fata care a fă
cut o minune — 16 ; Don Juan 
moare ca toți ceilalți — 20.
n Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10: 19.30: (sala Studio) ; Schim
bul — 10,30: O lună la țară — 
16; Năzdrăvanul Occidentului — 
20; (la Sala Palatului) : Adio Char
lie — 19,30.
n Teatrul Giulești : Tango la 
Nisa — 10; Freddy — 19,30.
A Teatrul evreiesc de stat : Pe 
placul tuturor — 11; 19,30.
«s Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 10 : Prestigioasa Lore- 
dana — 16: 19.30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Gullver tn tara 
nănușllor — 11 : Nocturn III — 
21.30: (sala din str. Academie!) : 
Punguța cu doi bani — 11.
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ton Vasilescu" : Siciliana — 10:
19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Micul Infern
— 11: 19,30: (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : ' ’ " ”
19.30.
n Ansamblul 
română" : Pe 
19.30.
• Circul ..Globus" : Circus expres
— 10:. 1(5: 19.30.

rusticană;

Voievodul

L. Cara- 
Fanny — 

- 15.30; Al pa- 
20; (sala Stu-

Sonatul Lunii

artlstlc „Ransodia 
aripile rapsodiei —
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Opțiunea noastră fundamentală

O OPERĂ
DESPRE OM

PENTRU OM

a

selor psihice, morale, 
social-istorice, nu ne 
va face să uităm im
portanța lucidității cri
tice in aprecierea aces
tor procese.

S-a insistat mult, șl 
pe drept cuvînt, in 
timpul din urmă, asu
pra necesității unor a- 
propieri, care nu pot 
fi decît fecunde, între 
cunoașterea științifică 
și cea artistică. Ele nu 
sînt, bineînțeles, iden
tice. dar se pot fecun
da reciproc. Știința

Ca orice activitate 
socială, arta pune în 
lumină valoarea emi
nentă a gestului crea
tor uman. Se poate 
spune, conșiderind în
treg procesul creației 
artistice, ca și cel al 
transmiterii operei 
create, că arta este 
făurită de om, pentru 
om, prin mijlocirea u- 
nor factori esențial 
umani.

In cuvîntarea sa, ros
tită la recenta întilnire 
cu oamenii de artă 
și cultură, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu 
arătat foarte clar 
modul în care 
arta, pornind din 
actul creator 
omului și
punzînd unei ne
cesități sociale. își 
confirmă valoa
rea. In esență — 
sublinia secreta
rul general al 
partidului — cred 
că și în artă va
loarea este deter
minată atît de 
gradul In care o- 
pera răspunde ne
cesității istorico- 
sociale, necesită
ții spirituale a o- 
mului, precum și 
de cantitatea și 
calitatea muncii depu
se pentru crearea ei 
— ceea ce presupune 
cultură, cunoașterea și 
înțelegerea vieții, ima
ginație. geniu. Valoa
rea operei de artă de
pinde, așadar, de ni
velul efortului crea
tor al artistului, ca și 
de modul în care ea 
răspunde unei nece
sități spirituale uma
ne.

Creația artistică pre- 1 
tinde o serie de virtuți 
umane ale creatorului. 1 
Șl, înainte de toate, o 
deschidere a artistului 
pentru tot ceea ce este 
uman. Sensibilitatea 
artistică diferă de la 
un creator la altul,
dar — sub pericolul
secării creației — a- 
ceastă vină a sensibili
tății nu are voie să fie 
obturată în fața multi- , 
tudinii de aspecte pe 
care Ie oferă atît de 
bogata realitate urna- ' 
nă. Nu este preocupare 

fertilă a unui ;
decît aceea ,

spectacolul di- ,
activității omu- ,
sensul cel mai ,
acestui termen. ]

un prozator .

un regizor de film intuiește în tînăra 
muncitoare calități potrivite pentru 
a-i încredința rolul Ioanei d’Arc. De 
aici „începutul" dobîndește sensuri de 
metaforă. Diferitele episoade repre- 
zentînd existenta diurnă a eroinei al
ternează cu momente din timpul tur
nării filmului despre Ioana d’Arc și

începutul"
Cronica filmului

Deprinsă să trăiască In umbra bu
curiilor amicilor ei. eroina filmului 
jinduiește după fericire, după dra
goste. întîlnirea cu Arkadi o face să \ 
dorească a place, și pe ecran Pașa 
trăiește o delicat sugerată metamor
foză — chipul ei reflectă lumina unei 
nebănuite frumuseți interioare, dar 
fericirea se spulberă curînd. Nu nu
mai iubirea o transfigurează însă pe 
Pașa. Actriță amatoare, ea se regăseș
te pe sine cînd se află în scenă — și

nu arareori cele două personaje se 
identifică parcă ; Pașa nu „joacă" ci 
trăiește rolul, urîțenia ei se conver
tește într-o inefabilă frumusețe, 
transfigurată ea devine o vibrantă 
Ioană d’Arc. <își dezvăluie persona
litatea dincolo de vocația anonima
tului care este. aici, depozitarul unor 
copleșitoare latențe umane. crea
toare. Pașa este și nu este aceeași 
—• deosebirea e frapantă, și în des
fășurarea povestirii cinematografice 
descifrăm intenția autorilor de a
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SEMICENTENAR

mai 
scriitor 
pentru 
vers al 
lui. în 
larg al
Desigur, 
nu urmărește doar fru
musețea gestului uman, 
ci și diferitele slăbi
ciuni ale naturii uma
ne. chiar eșecurile care 
se mai înregistrează u- 
neorî. Căci dragostea 
de om. atît de necesa
ră pentru intuirea fe
nomenului uman, pen
tru înțelegerea proce

poate oferi artistului 
nu numai date, ele
mente ale unei antro
pologii, ori ale unei 
concepții despre uni
vers. ci o disciplină, o 
metodă, un spirit rigu
ros. Mari scriitori din 
alte epoci au asimilat 
experiențele, teoriile 
oferite de știința, de 
filozofia timpului lor. 
Shakespeare a învățat 
de la Montaigne, 
Goethe nu poate fi 
conceput fără o întrea
gă cultură filozofică șl 
științifică. Experiența 
creatorului nu este 
doar cea personală, ci 
și aceea colectivă, 
transmisă prin cultură. 
Creația este un act o- 
menesc cu atît mai din 
plin nutrit printr-o 
mai bogată substanță 
umană.

Trăim Intr-un secol 
al marilor . descoperiri 
în universul extrau- 
man, ca și în microcos
mosul uman. Viziunea 
despre lume și om se 
modifică în urma aces
tor descoperiri. Asis
tăm la o mutație în în
săși structura umană. 
Antropologia filozofică 
și științifică înregis
trează noi și noi forme 
șl modalități ale expe
rienței umane. Un 
scriitor, ca și orice alt 
artist, nu se poate dis
pensa de aceste expe-

riențe. După cum ,el nu 
se poate izola de con
certul activităților so
ciale, tot astfel el n-are 
voie să ignoreze cuce
ririle mari ale cunoaș
terii.

Asimilare și prelu
crare a unei vaste ex
periențe a sensibilității 
și cunoașterii umane, 
opera de artă se adre
sează omului. Dar pu
blicul larg căruia ne 
adresăm, noi, oameni 
ai cuvîntului, nu este 
o masă amorfă, imper
sonală, ci o comunitate 

persoanelor umane. 
Cuvîntul nostru 
— ori arta noas
tră, în general — 
este modalitatea 
cea mai directă a 
contactului cu lu
mea. Scriem pen
tru ceilalți astfel 
Incit; chiar și a- 
tunci cînd este o 
confesiune perso
nală, o expre
sie a personalită
ții noastre, litera
tura poartă în sine 
valorile unei cul
turi care depă
șește orizontul 
nostru individual 
și se adresează u- 
nei societăți care, 
de asemenea, de

pășește mult îngustele 
fruntarii ale personali
tății noastre. Numai 
cu o fermă conștiință 
a ecoului social pe ca
re-1 are arta noastră 
putem crea avînd cer
titudinea înaltei res
ponsabilități a actului 
creator. Arta noastră 
devine astfel, așa cum 
ne cere partidul, un 
mod superior al edu
cației. In momentele 
de realizare plenară, 
arta șl literatura se 
dovedesc a fi purtă
toarele unui înalt me
saj spiritual, adresîn- 
du-se oamenilor, nă
zuind spre formarea 
lor moral-spiritua- 
lă. „Noi credem — 
spunea tovarășul 
Nieolae Ceaușescu — 
că datoria scriitorilor 
și artiștilor este aceea 
de a contribui activ Ia 
făurirea omului nou. 
Ia formarea conștiinței 
socialiste. Ia dezvolta
rea umanismului so
cialist. a acelor virtuți 
morale ne care dorim 
să le cultivăm la fie
care cetățean si pe care 
poporul român le are 
în însăsi structura sa 
psihică".

Opera de artă creată 
de om. prin efortul 
său lucid, ca și prin 
acela, subiacent, al 
unei societăți și al u- 
nei întregi culturi 
umane, se răsfrînge 
asupra acestei socie
tăți, slujind, mai pre
sus de orice, la făuri
rea unui om nou.

Nieolae BALOTA

arăta că angrenajul unei vieți me
diocre poate strivi prețioase dispo
nibilități omenești. Regizorul Gleb 
Pamfilov îmbină cu mînă sigură a- 
ceste două planuri ale filmului său. 
impunînd adeseori prin subtilitate 
psihologică, prin finețea observației, 
prin relieful pe care-1 conferă atît 
personajelor cit și descrierii de me
diu și atmosferă. Tonul filmului e 
degajat, ferit de accente demonstra
tive, critica unor atitudini meschine 
(lașitatea lui Arkadi), a unor pre
judecăți (scenaristul care se opune 
distribuirii Pașei în rolul Ioanei 
d’Arc), a indiferentismului îmbracă 
uneori forma ironiei, alteori a unui 
umor învăluit 
mul este lăsat 
— în timp ce 
dominată de _____

’ umbrit de firești momente de eclipsă 
ale personajului principal. Pașa este 
o admirabilă creație a actriței Inna 
Ciurikova. Interpreta aduce o deci
sivă contribuție la reușita acestui film 
remarcabil — este la fel de convin
gătoare în ambele ipostaze ale 
rolului ei. Ea depășește cu brio difi
cultățile partiturii și comunică publi
cului tristețile și speranțele Pașei. 
pasiunea disimulată care o mistuie, 
bucuria ei recunoscătoare, păstrînd 
poate gustul amar al unor experiențe 
trecute, din finalul care semnifică, de 
fapt. începutul noii ei existente.

de tristețe, anacronis- 
să se autoridiculizeze 
atmosfera generală e 
optimismul funciar.

"I

8.30 Deschiderea emisiunii. Mati
neu duminical pentru copil.

10,00 Viața satului.
11.30 ■■

12,00
12,30

13,15

15,00
16,30

18,00

Albumul compozitorilor ro
mâni : Mihail Jora.
De strajă patriei.
In reluare, la cererea tele
spectatorilor. Revista opere
tei.
Fotbal : Steaua — Farul Con
stanța (prima etapă a returu
lui diviziei naționale A). 
Transmisie directă de la sta
dionul Republicii.
Emisiune în limba maghiară. 
Finalele campionatelor euro
pene de atletism în sală. 
Transmisie directă de la 
Sofia.
„Unul din doi" — emislune- 
concurs. Transmisie de la 
Casa de cultură a sindicate
lor din Bala Mare. Tema : 
Exploratori celebri.
1001 de seri.

D. COSTIN

19,10
19,30 Telejurnalul de seară. 

Despre natura lucrurilor — 
reportaj de Constantin Ber- 
teanu șl Tudqr Vornicu. 
Film artistic „Jocul de cu
buri".
Pe aripile clocîrliel. Program 
de muzică populară instru
mentală.
Telejurnalul de noapte. 
Campionatele europene de 
atletism în sală — finale. în
registrare de la Sofia, 
închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

Reîntîlnlre cu personaje tn- 
de copii. Răspunde 
: Echipajul Val-

llrică : „Cosi fan 
W. A. Mozart. Spec-

drăgite 
Invitației 
Vîrtej.

20,30 Stagiune 
tutte" de .. _______ _____
tacol susținut de soliștii, co
rul șl orchestra Operei Ro
mâne din București. Tn dis
tribuție ; Magda Ianculescu, 
Dorothea Palade, Elena Si
mionescu, Valentin Teodo- 
rian, Constantin Gabor și 
Ludovic Konya. Regia artis
tică : Hero Lupeseu. Condu
cerea muzicală : Constantin 
Bugeanu.
Buletin de știri.
Carnet bucureștean.
Cîntece de altădată cu Mia 
Brala.
Reluarea serialului de sîm- 
bătă seara.

23,00 închiderea emisiunii.
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Vizita delegației Guvernului

Revoluționar Provizoriu al

Republicii Vietnamului de Sud
Delegația Guvernului Revoluțio

nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, care se află în țara 
noastră la invitația guvernului ro
mân, a vizitat sîmbătă orașul Brașov, 
în drum spre acest important centru 
industrial, membrii delegației au 
străbătut zona petroliferă a Ploieș- 
tiului și au admirat frumosul peisaj 
al Văii Prahovei,

Sosiți la Brașov, membrii delega
ției Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud au fost primiți de tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, care, în numele locuitorilor 
de pe aceste meleaguri, a transmis 
poporului vietnamez un călduros 
salut, sentimentele de solidaritate ale 
populației județului cu lupta eroică 
pentru libertate și independență na
țională, împotriva cotropitorilor im
perialiști.

în cadrul întrevederii, oaspeții au 
luat cunoștință de realizările oame
nilor muncii din județul Brașov, de 
perspectivele dezvoltării multilate
rale pe care le deschid prevederile 
actualului cincinal.

în numele delegației, Nguyen Duc 
Van, ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud, a mulțumit pentru 
primirea prietenească, pentru mesa
jul transmis, pentru sprijinul moral 
și material pe care populația jude
țului Brașov, ca și întregul popor ro
mân, îl acordă luptei drepte a popu
lației sud-vietnameze pentru indepen
dență națională, democrație și pro
gres social.

Membrii delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au făcut apoi o 
vizită la Uzina de tractoare, unde au 
fost întîmpinați de Constantin Petcu,

directorul adjunct al uzinei, de mem
brii comitetului de direcție, precum 
și de numeroși muncitori. în întîm- 
pinarea oaspeților au venit, de ase
menea, un grup de tineri vietnamezi 
care fac practică în marea întreprin
dere brașoveană.

După ce le-a fost prezentat acest 
puternic pilon al industriei noastre 
constructoare de mașini, oaspeții au 
vizitat cîteva din secțiile de produc
ție. Membrii delegației au urmărit 
astfel procesul de fabricație al trac
toarelor românești, care și-au cucerit 
un binemeritat prestigiu în multe 
țări ale lumii. în curtea fabricii, oas
peții au putut vedea cîteva din noile 
tractoare românești, apreciind di
versitatea tipurilor și calitățile lor 
tehnice.

înainte de a-și lua rămas bun ds 
la constructorii de tractoare, oaspe
ții au urat colectivului fabricii suc
cese și mai mari în viitor.

La amiază, la hotelul Sport, din 
Poiana Brașov, tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean, a oferit un dejun 
în onoarea delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

în timpul dejunului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a toastat pentru prietenia frățească 
dintre cele două popoare, pentru 
dezvoltarea în continuare a relații
lor de colaborare între Republica So
cialistă România și Republica Viet
namului de Sud.

în cursul serii, delegația Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud s-a îna-blicii Vietnamului 
poiat în Capitală.

(Agerpres)

ȘEDINȚA GRUPEI MIXTE DE LUCRU
ROMÂNO -BULGARE DE COLABORARE

între 9 și 13 martie 1971 a avut 
Ioc, la București, ședința a 2-a a 
grupei mixte de lucru româno-bul- 
gare de colaborare 
tehnico-ștlințifică în 
dustriei ușoare.

Cu acest prilej au 
rezultatele obținute pe linia colabo
rării și cooperării între ministerele 
industriei ușoare din cele două țări 
pe anul 1970 și au fost stabilite o- 
biectivele colaborării pe perioada 
1972—1975.

Delegația bulgară a fost condusă

economică și 
domeniul in-

de adjunctul ministrului industriei 
ușoare. Marin Kralev, iar delegația 
română de adjunctul ministrului in
dustriei ușoare, Dobromir Sablici.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația bulgară a vizitat unele în
treprinderi ale industriei ușoare.

Delegația bulgară a fost primită d« 
ministrul industriei ușoare. 
Crăciun.

Lucrările s-au desfășurat într-o 
mosferă tovărășească. în spiritul 
țelegerii reciproce depline

Cronica zilei
Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la New York, prof, 
dr. ing. Bujor Almășan, ministrul 
industriei miniere și geologiei, unde 
a participat la centenarul Congresu
lui. inginerilor minieri, metalurgiști 
și petroliști din Statele Unite ale 
Americii.

Cu acest prilej, 
triei miniere și 
centre miniere și 
țări din S.U.A.

ministrul 
geologiei a 
institute de

indus- 
vizitat 
cerce-

★

în Ca-Sîmbătă. la amiază, a sosit 
pitală- delegația italiană, condusă de 
Quirino Tortoricl. ministru plenipo
tențiar în Ministerul Afacerilor Ex
terne, care va purta convorbiri în 
vederea încheierii programului de a- 
plicare a Acordului de cooperare 
tehnico-științifică între Italia și Ro
mânia pe anii 1971—1972.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, de alte persoane oficiale, 
precum și de membri ai Ambasadei 
Italiei la București.

★

Delegația Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, 
condusă de Gheorghe Popa, vicepre
ședinte al Uniunii, care, la invitația 
Uniunii Țăranilor Ciprioți, a partici
pat la cel de-al 5 -lea Congres Țără
nesc Par.cipriot, care a avut Ioc la 
Nicosia, s-a înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

încheierea consfătuirii
pe țară privind

cultura porumbului
La Constanța s-au desfășurat, vi

neri și sîmbătă, lucrările unei con
sfătuiri pe țară privind cultura po
rumbului. Organizată de Ministerul 
Agriculturii, industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, consfătuirea 
a dezbătut tehnologiile, metodele și 
formele de organizare a producției 
și a muncii, în vederea sporirii pro
ducției de porumb la hectar, creș
terii rentabilității acestei culturi și a 
aportului agriculturii la dezvoltarea 
întregii economii naționale.

Au participat președinți, ingineri, 
brigadieri, șefi de ferme și membri 
ai cooperativelor agricole de pro
ducție, președinți de consilii inter- 
cooperatiste, directori, ingineri șefi 
și șefi de ferme din întreprinderile 
agricole de stat, mecanizatori și spe
cialiști de la întreprinderile județene 
și stațiunile pentru mecanizarea »- 
griculturii, șefi de sisteme de iri
gații, oameni de știință din institu
tele de cercetare și din învățămînt, 
specialiști de la direcțiile agricole 
județene.

Angelo Miculescu. ministru secre
tar de stat, a prezentat un raport cu 
privire la rezultatele obținute 
anii precedenți în 
lui și măsurile ce 
sporirea producției

i în 
cultura porumbu- 
se impun pentru 
în 1971 și în anii

Problemele sporirii cantitative

cercetări pentruLa Institutul de 
cultura cartofului și sfeclei de zahăr 
din Brașov a avut Ioc sesiunea de 
referate științifice, organizată în 
cinstea semicentenarului partidului, 
care a reunit specialiști din centra
lele Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare. Silviculturii și 
Apelor, din unitățile cultivatoare de 
cartofi și sfeclă, din fabricile de 
zahăr, din învățămîntul agricol su
perior și de la Academia de Științe 
Agricole și Silvice. Sesiunea a pri
lejuit un valoros schimb de experi
ență privind asigurarea și introdu
cerea în producție a celor mai va
loroase ' soiuri și aplicarea tehnolo
giilor moderne care să ducă la rea-

îizarea și depășirea producțiilor 
prevăzute în actualul cincinal.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participanții la 
sesiune și-au exprimat profunda lor 
recunoștință pentru grija perma
nentă ce se acordă dezvoltării agri
culturii. Alăturîndu-se efortului de
pus de întregul popor, se ărată în 
telegramă. colectivul Institutului 
este ferm hotărît să facă totul în 
vederea sporirii producției de cartofi 
și sfeclă de zahăr, contribuind astfel 
la înfăptuirea programului de dez
voltare a agriculturii socialiste. Ia 
propășirea patriei.

(Agerpres)

Tîrgul de primăvară
LEIPZIG 1971

spital de la Craiova

fast examinate

Inaugurarea noului vremea
Hunedoara al oamenilor muncii

de naționalitate germană

CRAIOVA (corespondentul „Scîn
teii" Nistor Țuicu). — La Craiova a 
avut loc inaugurarea noului spital. 
La festivitate au luat parte tovară
șul Constantin Băbălău, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Dolj, conferențiar doctor Dan Enă- 
chescu, ministrul sănătății, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și de 
stat, muncitori, ingineri, tehnicieni, 
care și-au adus o contribuție deosebi
tă la ridicarea impunătorului edificiu 
sanitar cu 11 niveluri și peste 2 400 
încăperi. Spitalul are o capacitate de 
1 670 paturi, în camere de 1—5 
locuri, și dispune de 13 secții de 
specialitate. 11 săli de operație, echi
pate cu instalații moderne, farma
cie. în cadrul spitalului funcționează 
și o policlinică cu o capacitate de 
600 000 consultații pe an. ■

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă în sudul țării, unde cerul a 
fost mal mult senin. In rest, cerul a 
fost variabil la început șl s-a acoperit 
treptat, iar după-amlaza, în Maramureș 
și nordul Transilvaniei, a început să 
ningă. Vîntul a prezentat intensificări 
locale, viscolind zăpada în zona mun
toasă. Temperatura aerului a înregis
trat o scădere în sud-estul țării și o 
creștere in celelalte regiuni, mai ales 
în nordul Moldovei. La ora 14 
între minus 7 grade la Joseni și 
grade la București.

Timpul probabil pentru zilele ... 
10 și 17 martie. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească în toate re
giunile țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în jumătatea de nord, unde 
se vor semnala precipitații locale, mai 
ales sub formă de ploaie. Vînt potrivit 
din sectorul vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 4 grade, izolat mai coborîte la în
ceputul intervalului, iar maximele între 
plus 5 și plus 15 .grade. In București : 
Vremea va continua să se încălzească 
ușor. Cerul va ff schimbător, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vînt potrivit.

oscila 
plus 6

de 15,

La Deva s-au desfășurat sîmbătă 
lucrările plenarei lărgite a Consiliu
lui județean Hunedoara al oamenilor 
muncii de naționalitate germană. în 
darea de seamă prezentată de tehni
cianul Nicolae Pilly, președintele 
consiliului, se arată că oamenii mun
cii de naționalitate germană din în
treprinderile și instituțiile județului, 
țăranii cooperatori se bucură, deopo
trivă cu românii și cetățenii de alte 
naționalități, de aceleași condiții de 
muncă și de viață, adueîndu-și din 
plin contribuția la înfăptuirea sar
cinilor de dezvoltare și înflorire a 
României socialiste.

Numeroși participanți la plenată, 
printre care : Erikh Șerk, medic la 
spitalul din Petroșani, Francise 
Rommel, ziarist, Caro! Graf, vicepre
ședinte al cooperativei meșteșugă
rești „Viață nouă" din Orăștie, 
Ottmark Kheil, inginer șef la Uzina 
de «reparare a minereurilor de
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Produse diverse de înaltă

I
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

La „Electromotor ‘ - Timisoara

„Prestigiul se cîștigă greu 
dar e și mai greu să-l menții". 
Acest adevăr cu caracter de 
axiomă l-am auzit rostit și la 
uzina timișoreană „Electromo
tor", unitate de pionierat a in
dustriei noastre electrotehnice, 
binecunoscută azi nu numai la 
noi, ci și peste hotare, în 
U.R.S.S. și Franța, în R. S. Ce
hoslovacă și R. F. a Germa
niei, în atitea alte state unde 
exportă o bună parte din pro
dusele sale.

— Anul 1971, ne spunea Ro
mulus Milea, președintele comi
tetului sindicatului din uzină, a 
supus în fața noastră nu numai 
realizarea unui spor de 14 la 
sută față de 1970, ceea ce nu-i 
deloc o treabă ușoară ci, în pri
mul rînd, o îmbunătățire de 
ordin calitativ a întregii activi
tăți economice. Conștient de în
semnătatea acestui lucru, hotă- 
rîtor pentru demararea cu suc
ces a noului cincinal, întregul 
colectiv de muncitori, tehnicieni 
și ingineri și-a înzecit eforturile 
de gîndire și de muncă, reușind 
încă din prima lună a anului 
să acumuleze o zestre substan
țială de produse peste plan.

Spusele acestea aveau să ne 
fl«i confirmate în graiul lapidar 
al cifrelor de inginerul Mihai 
Grosu. șeful compartimentului 
de planificare din uzină : „Pes
te planul lunii ianuarie au fost 
realizate piese de schimb auto, 
respectiv relee și generatoare, 
în valoare de 3 milioane lei, 
precum și piese de schimb pen
tru tractoare în valoare de a- 
proape 400 000 lei. La produsul 
de bază al uzinei, plusul repre
zintă motoare electrice de dife-

rite tipuri cu o putere de 4,8 
MW. Cu alte cuvinte, în aceas
tă lună de început de an și de 
cincinal, în condițiile creșterii 
sensibile a sarcinilor de plan, 
s-a obținut o producție-marfă 
suplimentară în valoare de a- 
proape 5 milioane lei.

Secretul acestui succes deo
sebit stă în pregătirea din vre
me cu o deosebită minuție a 
fabricației, în ultima decadă din 
luna decembrie a anului tre
cut, bunăoară, în uzină se efec
tuau pregătirile pentru seriile 
de fabricație din ianuarie anul 
acesta. Iar între seriile acestea, 
alături de radiatoarele cu ven
tilator și noile aspiratoare de 
praf „Ideal", asimilate în pro
ducție doar cu cîteva luni în 
urmă, se găseau și cele 6 tipuri 
de motoare electrice asincrone 
din gabaritul 1 — produse noi 
in nomenclatorul uzinei, a că
ror producție de serie a început 
în luna ianuarie. Decalajul de 
care vorbeam există, după cura 
aveam să ne convingem la fața 
locului, și în prezent, fabricația 
de motoare electrice și a altor 
produse din planul lunii fe
bruarie desfășurîndu-se din plin 
încă din prima zi, datorită pre
gătirilor făcute, de asemenea, în 
ultima decadă a lunii prece
dente.

în această uzină, unde gîn- 
direa tehnică a fost mereu fer
tilizată de fantezia creatoare a 
unor reputați inovatori și in
ventatori. luna ianuarie se în
scrie și ca o lună record în ce 
privește propunerile de inova
ții : 22. Dintre acestea, nu mai 
puțin de 4 aparțin lăcătușului 
loan Hurjui, secretarul organi
zației de bază de la serviciul

mecamc-șef, fire veșnic neîm
păcată cu rutina, exemplu de 
autodepășire dar și de modestie. 
„Dispozitivul de strîngere a 
axelor în trepte" sau „ventilui 
pneumatic cu efect simplu" — 
două 
vații, 
țială 
și la 
procurate din 
indigene. în 
tehnice, după 
inginerul-șef 
uzinei. Gheorghe Constantin, se 
înscriu și pregătirile pentru lan
sarea în fabricația de serie a 
unor elemente de automatizare, 
respectiv a servomotorului fe- 
rorezonant, produs care dă con
tur material unor invenții de 
prestigiu aparținînd dr. ing. Dan 
Teodorescu, șeful grupului de 
cercetări din uzină. Utilizat la 
instalațiile cu un regim de 
funcționare dinainte stabilit, 
servomotorul purtînd marca 
E.M.T. își va găsi multiple apli
cații în cele mai diverse ramuri 
industriale. în sfirșit, tot aici 
se află în plină experimentare 
mecanizarea operațiilor de 
transport de la linia de prelu
crare a rotoarelor pentru mo
toarele electrice din gabaritele 
5, 6 și 7.

Sint doar cîteva din faptele 
și preocupările colectivului uzi
nei „Electromotor", suficiente 
credem însă pentru a defini spi
ritul de efervescentă creator 
care domnește peste tot în a- 
ceastă puternică unitate a in
dustriei noastre electrotehnice.

dintre ultimele sale îno- 
duc la creșterea • substan- 

a productivității muncii 
înlocuirea unor materiale 

import cu altele 
rîndul noutăților 
cum ne informa 
de concepție al

Barza, Diethilde Kenst, învățătoare în 
comuna Romos, Giinther Glatz, mun
citor la Uzina „Victoria“-Călan, Fre- 
derich Hutter, inginer la întreprin
derea de construcții siderurgice Hu
nedoara, Alfred Bone, muncitor tipo
graf. au scos în evidență condițiile 
pe care oamenii muncii germani din 
patria noastră, ca și cei de alte na
ționalități. le au acum, mai mult ca 
oricînd, pentru afirmare, pentru dez
voltarea și valorificarea talentelor și 
aptitudinilor, bucurîndu-se în egală 
măsură de largi libertăți democra
tice. garantate prin legile statului. 
S-au -făcut, totodată, numeroase pro
puneri în legătură cu activitatea de 
viitor a consiliului județean, por
nind de la prețioasele indicații și în
vățăminte ce se desprind din cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din țara noastră.

în încheierea lucrărilor. într-o at
mosferă entuziastă, participanții 
plenară au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune între 
altele : Desfășurînd.u-și lucrările în 
oreajma semicentenarului partidu
lui. plenara consiliului se face me
sageră a sentimentelor nobile care 
animă pe toți comuniștii și oamenii 
muncii de naționalitate germană din 
județ si transmite conducerii parti
dului. dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe secretar general, ex
presia dragostei și devotamentului 
nemărginit, a atașamentului profund 
față de politica partidului nostru, 
hotărîrea nestrămutată de a-și în
china întreaga capacitate îndeplinirii 
obiectivelor trasate de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român, 
pentru înflorirea continuă și multi
laterală a patriei noastre socialiste.

la

(Agerpres)

ERATĂ
în știrea despre plenara Consiliu

lui oamenilor muncii de naționali
tate maghiară din țara noastră, pu
blicată în ziarul nostru de ieri, ulti
mele paragrafe se vor citit corect 
astfel :

Plenara a eliberat, la cererea sa. 
pe tovarășul dr. Maros Tibor din Bi
rou și din funcția de vicepreședinte 
al Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară.

Plenara a ales în Birou și în func
ția de vicepreședinte al Consiliului 
pe tovarășul Antalfi Andrâs, confe
rențiar universitar la Institutul me- 
dico-farmaceutic din Tg.- Mureș, pre
ședintele Consiliului județean Mureș 
al oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară.

De asemenea, plenara a ales în 
Biroul Consiliului pe tovarășii : Bo- 
dor Păi, scriitor, redactor-șef Ia Co
mitetul de radioteleviziune. Domokos 
Geza, scriitor, directorul Editurii 
„Kriterion", Halăsz Zoltăn. muncitor 
la Uzinele „Unio“ din’ Satu-Mare, 
Fazekas Lajos, prim-secretar al Co
mitetului județean Harghita al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, și Szabo Albert, munci
tor la Uzinele „înfrățirea11 din Ora
dea.

următori. Dezbaterile și măsurile 
stabilite în cadrul secțiilor de cul
tură irigată și de cultură neirigată 
a porumbului au prilejuit un valo
ros schimb de experiență pe linia 
generalizării a ceea ce este nou și 
avansat în cultura porumbului. Par
ticipanții au vorbit despre experien
ța dobîndită în acest domeniu, fă- 
cînd, totodată, prețioase propuneri 
și recomandări pentru mai buna 
amplasare și rotație a culturilor, ale
gerea soiurilor de hibrizi și a pe
rioadelor de însămînțare. folosirea 
mijloacelor de mecanizare, fertili
zare, întreținere și recoltare, organi
zarea și exploatarea sistemelor de 
irigații, aplicarea acordului global în 
retribuirea lucrărilor.

în încheiere a luat cuvintul tova
rășul Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, care a subli
niat că această consfătuire se înscrie 
pe linia metodelor de muncă pro
movate de conducerea partidului și 
statului, de largă consultare cu oa
menii muncii, cu specialiștii din di
ferite domenii ale economiei națio
nale, asupra modalităților de solu
ționare a problemelor majore.

în unanimitate, participanții la 
consfătuire au adoptat textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, printre altele :

Consfătuirea noastră a avut loc în 
condițiile în care toți oamenii mun
cii din agricultură, întregul nostru 
popor muncește cu abnegație pentru 
înfăptuirea sarcinilor izvorîte din 
documentele Congresului al X-lea 
al partidului. întîmpinind astfel cu 
cinste gloriosul semicentenar al 
partidului. Gîndurile noastre se în
dreaptă, în.......................
neavoastră. 
Ceaușescu. 
nent acordat 
complexul de

• date, rod al unor analize profunde a 
posibilităților și realităților noastre.

Dezbaterile care au avut loc pe 
secții și în plenară au scoș în evi
dență rezervele mari de care dispu
nem pentru realizarea și depășirea 
producției la porumb, cultură de o 
deosebită valoare și importanță eco
nomică pentru (ara noastră.

Participanții Ia consfătuire, însu- 
șindu-și chemarea la întrecere, 
lansată de oamenii muncii din agri
cultura județului Constanta, cheamă 
toate județele țării, pe toți lucrătorii 
de pe ogoare, să-și înzecească efor
turile și să depășească producția de 
porumb planificată în anul^ 1971. în 
fiecare unitate cu 30 la sută.

încredințăm conducerea partidului 
și pe dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu — se spune în 
încheierea telegramei — că vom de
pune toate eforturile pentru perfec
ționarea continuă a activității noas
tre. pentru antrenarea tuturor forțe
lor în vederea îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor ce ne revin,_ contri- 

„buind prin aceasta la înfăptuirea 
politicii partidului de ridicare Con-'"’ 
tinuă a nivelului de ‘trăi al poporu
lui nostru, de înflorire a României 
socialiste.

(Agerpres) I

primul rînd, către dum- 
iubite tovarășe 
pentru sprijinul 

agriculturii, 
măsuri și

Nicolae' 
perma- 
pentru 

indicații

Giinther SCHREITER
consilier comercial al Ambasadei R.D.Germane la București

între 14 și 23 martia 1971, sub de
viza „Pentru comerț mondial neîn
grădit și pentru progres tehnic”, se 
va desfășura Tîrgul de primăvară de 
la Leipzig Pe o suprafață de 350 000 
metri pătrați își vor prezenta cele 
mai noi produse din industria bunu
rilor de investiții și a celor de con
sum circa 9 500 de expozanți din 65 
de țări.

„Tîrgul de primăvară — Leipzig 
1971, care are loc într-o perioadă de 
mari eforturi comune depuse de sta
tele socialiste pentru asigurarea pă
cii în Europa — a declarat ministrul 
comerțului exterior al Republicii De
mocrate Germane, tovarășul Horst 
Solie — este chemat să aducă o în
semnată contribuție la dezvoltarea re
lațiilor de coexistență pașnică și la 
adîncirea colaborării internaționale 
între toate statele. Acest tîrg are loc, 
totodată, într-o perioadă în care țările 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc desfășoară activi
tăți multilaterale în vederea adînci- 
rii în următorii ani a cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice, în sco
pul găsirii de soluții calitative pen
tru rezolvarea noilor sarcini privind 
conducerea revoluției tehnico-știin
țifice și realizarea de performanțe 
dintre cele mai înalte"

Importanța deosebită a 
tului tîrg constă în faptul 
prima manifestare de acest 
fășurată în perioada noului 
perspectivă 1971—1975 al R, 
mane. Prin 
vel tehnic, 
industriei constructoare de mașini, 
sînt demonstrate rezultatele obținute 
de R. D. Germană, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia — aflat acum la 25 de ani de la 
întemeierea sa — în construirea sis
temului social dezvoltat al socialis
mului și însușirea cuceririlor revolu
ției tehnico-științifice, în pregătirea 
celui de-al VIII-Iea Congres al 
P.S.U.G.

Dezvoltarea progresivă a relațiilor 
comerciale externe ale R.D. Germa
ne și. lărgirea diviziunii internațio
nale a muncii au impus Tîrgului de la 
Leipzig noi cerințe ; pentru a le pu
tea face față, s-a recurs la crearea 
așa-numitelor branșe-cheie. în acest 
sens, principalele puncte de atracție 
ale tîrgului din primăvara acestui 
an vor fi următoarele ramuri : ma- 
șini-unelte, electrotehnică-electroni- 
că. industria constructoare de mașini 
grele, mașini pentru industria ali
mentară și de ambalat, tehnică de 
transport și foraj, precum ș.i mașini 
textile. Datorită unei participări ma
sive. precum și unei oferte de sorti
mente largi și de înaltă calitate, 
Leipzigul va avea aspectul specific 
al tîrgurilor internaționale de specia
litate.

apropia- 
că este 
fel des- 
plan de 
D. Ger- 

exponate de un înalt ni- 
ln special din domeniul

Țările socialiste reprezentate ocu
pă patru cincimi din suprafața tîrgu
lui. Prin exponatele pe care le pre
zintă țările membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc 
stimulează interesante acțiuni de 
cooperare in cercetare și producție, în 
numeroase domenii de specialitate.

Republica Socialistă România și-a 
lărgit considerabil suprafața de ex
punere, care ocupă acum circa 1900 
metri pătrați. Cea mai mare parte a a- 
cestei suprafețe va fi ocupată de ex
pozanți din ramura tehnică. între
prinderea „Mașini-export" va prezenta 
19 tipuri de mașini-unelte, printre 
care amintim : mașini universale de 
găurit, mașini de filetat prese, ma
șini orizontale de alezat și frezat. 
„Mașini-import" va expune produse 
din, domeniul electrotehnicii, dintre 
care menționăm electromotoare, trans
formatoare și aparate de sudură. în
treprinderea „Eiectronum" va pre
zenta, pe lingă altele, elemente ale 
tehnicii automatizării și produse ale 
tehnicii de radio și televiziune.

Impresionantă este și oferta româ
nă de mașini de, construcție și insta
lații de foraj, expuse pe suprafața 
neacoperită a tîrgului.

Această paletă largă a exponatelor 
românești va fi completată de către 
produsele tradiționale ale industriei 
bunurilor ” . . ’ '
conserve de carne, legume și fructe, 
vinuri și alte băuturi.

Tîrgul de la Leipzig s-a afirmat 
ca o verigă de seamă in dezvoltarea 
continuă a relațiilor comerciale din
tre România și R. D. Germană. După 
cum se știe, baza dezvoltării rapide, 
în continuare, a relațiilor comerciale 
dintre Republica Democrată Germană 
și Republica Socialistă România o 
constituie acordul comercial pe ter
men lung, pe anii 1971—1975, semnat 
Ia Berlin la 22 decembrie 1970. Acest 
acord prevede o creștere de 70 la 
sută a schimbului de mărfuri, față de 
perioada anilor 1966—1970. Dezvolta
rea acestor relații oglindește forța 
mereu crescîndă a celor două econo
mii naționale. Totodată, listele de 
mărfuri reflectă modificări de struc
tură, în favoarea produselor indus
triei metalurgice prelucrătoare. în a- 
nul 1971, ponderea acestora în an
samblul schimburilor reciproce este 
de 60 la sută, urmînd în perspectivă 
să crească la 65 la sută.

Nu încape îndoială că Tîrgul de la 
Ijeipzig din primăvara acestui an își 
va reafirma-rolul de centru de seamă 

tal comerțului mondial și de impor
tant loe de comparare pe plan inter
national a realizărilor tehnico-științi- 
fice. contribuind, totodată, considera
bil la lărgirea și adîncirea colaborări! 
economice între Republica_Socialistă 
România și Republica 
Germană.

alimentare, printre care

Democrată

★

Rauehfuss, au participat 
ale vieții economice din 
mană, numeroase delegații guverna
mentale străine, pfi.nlt’e care delega- 

_._,=__ ________ ția guvernamentală a Republicii So-
•Leipzig. La festivitate, la care .a luat , cialisțe România. condusă de Nicolae 
cuvintul vicepreședintele Consiliului Agachi,‘ministrul Industriei metaiur'-

LEIPZIG 13. — Sîmbătă
Opera de Stat din Leipzig a 

.avut jbc ședința festivă consacrată 
’deschiderii ediției din primăvara 'a- 
ceasta â Tîrgului internațional de la

la personalități 
R. D. Ger-

cuvintul vicepreședintele Consiliului A gachi. ministrul 
de Miniștri al R.D.G.. Wolfgang gice.
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FOTBAL

RAPID „U“ CLUJ 1-0
Primul meci al returului campio

natului național, ediția 1970—1971 : 
Rapid-„U" Cluj. Terenul de joc din 
incinta stadionului Republicii : exce
lent. Spectatori : 15 000. Unicul gol 
al partidei : Neagu, în minutul 37. 
Formații. Rapid : Răducanu — Pop, 
Lupescu. Dan. Codrea — Dinu, An- 
gelescu — Pet.reanu. Marin Stelian. 
Neagu. Codreanu. „U“ Cluj : Ștefan 
— Crețu. Pexa. Solomon. Poraschi — 
Stîncel, Mihăilă — Uifăleanu. Anca. 
Adam. Munteanu. Arbitru : Cornel 
Nitescu (Sibiu).

Partida a început în nota de domi
nare teritorială a clujenilor. care 
s-au arătat superiori în joc bucureș- 
tenilor exact: pină In minutul 37. a- 
dică pînă atunci cînd Neagu a în
scris golul. Aceasta a fost de altfel și 
singura parte frumoasă a meciului, 
meritele pentru calitatea spectacu
lară aparținînd aoroape în întregime 
echipei studențești. Spun aproape în 
întregime, fiindcă la nărtile pozitive 
ale cluienilor — decizie în apărare, 
construcție bună la miilocul terenu
lui (în special prin Mihăilă). atacuri 
ingenios organizate și alternări cu 
contraatacuri surprinzătoare — tre
buie neapărat să adaug extraordinar 
rele intervenții ale portarului rani- 
dist Răducanu. As nutea spune, fără 
exagerare, că Răducanu si-ă salvat 
echipa de la înfringere tocmai în a- 
ceastă primă parte a meciului, cînd 
Universitatea crea una dună alta 
faze nericulbase în zona din fata 
porții Rapidului. Voi descrie numai 
împreiurarea din minutul 34 : o com
binație a cluienilor îl adusese pe 
Uifăleanu singur cu mingea în pi
cior la doar opt metri de linia por-

ții. Uifăleanu, printr-o mișcare înșe
lătoare, l-a făcut pe Răducanu să 
plonjeze spre colțul stîng, plasînd 
însă mingea în dreapta porții. Deși 
în plină cădere, Răducanu a mai gă
sit putința să respingă mingea cu 
lata piciorului ! A fost un gest re
flex uluitor cu consecințe asupra 
scorului. N-au trecut decit foarte 
puține minute și, la un contraatac, 
Petreanu a centrat balonul iar Neagu 
a marcat printr-o lovitură precisă de 
cap. (Fusese a doua fază notabilă la 
poarta Universității !)

Din acest moment al partidei, clu
jenii au început să acționeze din ce 
în ce mai prost, fără ca. în schimb, 
să se ridice calitatea de joc a Rapi
dului. A rezultat în continuare un 
fotbal mediocru, uneori submediocru, 
plicticos si. pe deasupra. plin de 
faulturi. în cele aproape 60 de mi
nute pînă la încheierea meciului am 
mai notat o singură întîmplare inte
resantă. La un atac al rapidiștilor. 
Marin Stelian. aflat cu mingea chiar 
lîngă punctul de II metri, a fo«t răs
turnat printr-o piedică evidentă. Ar
bitrul n-a înțeles, probabil, apropoul 
cu punctul de pedeaDsă si n-a acor
dat penalti. Critica nu privește în 
general arbitrajul iui Cornel Nites
cu. care a fost satisfăcător, deși insu
ficient ajutat de căt”e tușieri. Dar 
dacă ioru! s-ar fi încheiat eu un «cor 
alb. 0—0. nu cumva s-ar fi putut a- 
firma că. neacordînd 11 metri, arbi
trii a influențat rezultatul ?

Prin victoria de ieri, Rnnid a tota
lizat 20 de uuncte. egalînd. deocam
dată. ne Dinamo. în fruntea clasa
mentului.

Valeriu MIRONESCU

Campionatele europene de atletism
Sofia a început ieri cea de-a 
ediție a campionatelor euro- 
de atletism pe teren acoperit 

în 
participă aproape

La 
doua 
pene 
La întrecerile ce se desfășoară 
sala „Festivalna" 
400 de atleți și atlete din 24 de țări, 
în prima zi a concursului s-au des
fășurat finalele la ’7 probe. Foarte 
strînsă a fost întrecerea săritoarelor 
în lungime. încheiată cu victoria re
cordmanei mondiale Heide RosendahI 
(R.F.G.) — 6.64 m. Atleta româncă 
Viorica Viscopoleanu, campioana de 
.anul trecut, a avut o comportare sa
tisfăcătoare. ocupînd locul al treilea 
cu cea mai bună performanță a sa 
din acest sezon — 6.53 m, la numai 
trei centimetri de Irena Szewinska 
(Polonia), clasată pe locul al doilea 
cu 6.56 m. în seriile probei de 800 m 
femei, reprezentanta României, Ilea
na Silai, a realizat cel mai bun timp 
— 2’06” (nou record românesc pe te
ren acoperit) cu care devine prima 
favorită a finalei de mîine. De notat 
că în serii ea a învins-o în întrece
rea directă pe recordmana mondială

de sală a probei, Hildegard 
Falek (R.F.G.) — 2’06’T/10. 
finală s-au mai calificat 
(Italia), Besson (Franța). Kolesnikova 
(U.R.S.S.) și Stirling (Anglia).

După ce a cîșligat cu ușurință se
ria sa lâ 60 m g. Valeria Bufanu 
(România) a ocupat apoi locul trei 
în semifinală cu același timo. 8”4/10. 
obf.inind calificarea pentru finala de 
mîine a probei. în proba de arun
care a greutății femei, recordmana 
lumii, Nadejda Ci,iova (U.R.S.S), a 
obținut în prima încercare rezulta
tul de 19,70 m. stabilind cea mai 
bună performanță .mondială de sală. 
Ana Sălăjan s-a situat pe locul șase 
cu 16.43 m. în proba similară mas
culină, victoria a revenit Iui Hartmut 
Briesenick (R.D.G.) cu 20,19 m. 
Sprinterul Valeri Borzov (U R.S.S.) 
și-a apărat titlul cucerit anul trecut, 
cîștigînd proba de 60 m cu 6”6/10. 
Mai puțin așteptată a fost victoria 
atletului maghiar Isțvan Major, cla
sat, pe Drimul Ioc la săritura în înăl
țime cu rezultatul de 2,17 m.

Janze- 
Pentru 
Govoni

în cîteva rînduri
ȘAH : Turneul de la Belgrad

în turneul internațional feminin de 
șah de la Belgrad s-au disputat par
tidele întrerupte în primele patru 
runde. Alexandra Nicolau a remizat 
cu Margareta Teodorescu și a între
rupt din nou partida cu Jivkovici. 
Margareta Teodorescu a întrerupt 
pentru a doua oară partidele cu Gor- 
dana Iovanovici și Bilek. Excelent 
a jucat campioana mondială Nona 
Gaprindașvili care a acumulat două 
puncte cîștigînd la Konarkowska- 
Sokolov și Rujița Iovanovici. Alte 
rezultate: Vujanovici — Jorger 0—1 ; 
Belamarici — Jorger remiză.

în clasament pe primul Ioc a tre
cut Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 
4 puncte, urmată de Vreeken 
(Olanda) — 3 puncte, Gordana Iova
novici (Iugoslavia) — 2.5 puncte (1), 
Nicolau (România). Bilek_ (Ungaria) 
și Jorger 
2 puncte (1)

F. a Germaniei)

9-a partidă a meciuluiCea de-a 
pentru titlul național de șah dintre 
Victor Ciociltea și Florin Gheorghiu 
s-a terminat remiză, astfel că scorul 
se menține egal : 4,5—4.5 puncte.
Astăzi are loc partida a 10-a și ulti
ma. în caz de egalitate, titlul rămîne 
în posesia lui' V. Ciocîltea.

TENIS : întrecerile 
de Ia Cairo

Campionatele internaționale de 
nis ale Republicii Arabe Unite 
început la Cairo cu competiția 
echipe pentru „Cupa națiunilor". 
Echipa formată din tenismanul ro
mân Ion Sântei și maghiarul Istvan 
Gulyas a întrecut formația Franței 
și s-a calificat pentru semifinalele 
competiției, unde vor întîlni selecțio
nata U.R.S.S. în partidele de simolu. 
Sântei l-a învins cu 4—6. 6—3. 6—4 
pe cunoscutul jucător francez Pierre 
Barthes. Gulyas a dispus cu 6—4, 
6—4 de Chantreau.

în meciul dintre echipele Republi
cii Arabe Unite și Italiei scorul este 
egal : 1—1. Partida de dublu a fost 
întreruptă din cauza întunericului.

te- 
au 
pe

RVGBI : „Cuva r-elor cinci 
națiuni”

în turneul celor cinci națiuni la 
rugbi. echipa Țării Galilor,' jucînd 
pe teren propriu, a învins cu scorul 
de 23—9 (9—6) selecționata Irlandei. 
In clasament conduce Țara Galilo- 
cu 6 puncte, urmată de Franța 4 
puncte, Anglia 3 puncte. Irlanda 3 
puncte, Scoția 0 puncte.

BOX : Foreman, șctlanger !

AidoMa Consiliului mondial a.l 
boxului, și celălalt for mondial de 
specialitate „World Boxing Associa
tion" (W.B.A.) l-a desemnat tx» 
GEORGE FOREMAN drept prim șa
langer al campionului mondial la ca
tegoria grea, Joe Frazier.



REZULTATELE PROVIZORII 
ALE ALEGERILOR DIN INDIA

CONVOCAREA NOII CAMERE POPULARE A INDIEI

/

DELHI 13 (Agerpres). — Camera 
Populară a Indiei, desemnată în ca
drul recentelor alegeri generale, a 
fost convocată în sesiune ia 19 mar
tie, anunță agenția Press Trust of 
India. La 23 martie va avea loc șe
dința comună a celor două camere 
ale parlamentului, la care președin
tele Indiei va rosti o cuvîntare.

Din Delhi se anunță că la 17 mar
tie se așteaptă ca Indira Gandhi să 
fie realeasă lider al majorității par
lamentare a Congresului Național In-' 
dian. Noul guvern condus de Indira 
Gandhi va depune la 18 martie jură- 
mîntul.

★
Potrivit rezultatelor incomplete, di

fuzate sîmbătă de Comisia centrală

=-A Consultări

electorală, mandatele 
circumscripții, unde 
voturilor a luat sfîrșit, au fost repar
tizate în felul următor : 332 — Con
gresul Național Indian, 23 — Partidul 
Congresului din opoziție, 21 — Parti
dul Jan Sangh, 6 — Swatantra, 6 — 
Partidul Socialist Unit „Samyutka", 
18 — Partidul Comunist din India, 5 
— Partidul Comunist Marxist din In
dia. Restul mandatelor au fost cîști- 
gate de alte partide și grupări poli
tice.

Pentru a obține majoritatea de două 
treimi în viitoarea Cameră Populară 
a parlamentului, ceea ce îl va asigura 
posibilitatea modificării Constituției 
în vederea aplicării programului de 
reforme economice șl sociale. Con
gresul Național Indian mai are nevoie 
de 15 mandate. Numărătoarea voturi
lor continuă.

în cele 463 de 
numărătoarea

ÎN SENATUL ITALIAN

DiZBATBR
DE POLITICĂ EXTERNĂ

ROMA 13. — Corespondentul Agerpres, N. Puicca, trans
mite : în Senatul italian au avut loc vineri dezbateri de poli
tică externă, determinate de o serie de interpelări în legătură 
cu poziția guvernului față de principalele probleme interna
ționale actuale

in vederea
formării

noului cabinet
© Președintele Camerei 
superioare a parlamentului 
cere organizarea unui refe
rendum național ® Aresta
rea unor conducători ai 
Partidului Muncitoresc din 

Turcia
ANKARA 13 (Agerpres). — 

Președintele Turciei, Cevdet 
Sunay, a inceput sîmbătă con
sultări in vederea formării unui 
nou guvern, ca urmare a demi
siei fostului cabinet de miniștri, 
condus de Suleyman Demirel.

In cursul serii, el s-a lntilnit cu 
comandanții forțelor armate, care, 
după cum se știe, au adresat vineri 
președintelui țării o declarație cu 
caracter ultimativ, certnd formarea, 
în cel mai scurt timp, a unul nou 
guvern.

Senatul turc, reunit Intr-o scurtă 
ședință, l-a ascultat pe președintele 
Camerei superioare a parlamentului, 
Tekin Ariburun. Acesta a criticat 
împrejurările în care s-a produs in
tervenția armatei în viața politică 
a țării și a cerut organizarea unui 
referendum național, pentru a se 
cunoaște părerea opiniei publice pri
vind situația din țară.

Fostul prlm-ministru, Suleyman 
Demirel, într-o declarație făcută 
ziariștilor, șl-a exprimat speranța că 
țara „va ieși repede din actuala cri
ză guvernamentală" și a chemat po
porul să păstreze ordinea. Potrivit 
relatărilor agențiilor occidentale de 
presă, in întreaga țară domnește 
calmul.

Pe de altă parte, corespondentul 
din Ankara al agenției France 
Presse anunță că 23 de conducători 
ai Partidului Muncitoresc din Turcia, 
singura formațiune politică legală de 
stingă, au fost deferiți justiției de 
către Parchetul din Ankara. Printre 
cei inculpați se află și Behice Boran, 
președinta partidului.

Indochina Acțiuni ofensive
ale forțelor patriotice

XIENG QUANG 13 (Agerpres). — 
Datorită puternicelor atacuri ale for
țelor Pathet Lao. trupele saigoneze 
intervenționiste au fost nevoite să 
abandoneze în ultimele 48 de ore 
bazele militare „Sophia" și „Liz", 
două din principalele lor obiective 
militare din jurul localității Tchepone 
din sudul Laosului. Agențiile de 
presă relatează, că retragerea de la 
bazele „Sophia" și „Liz" a fost atît 
de precipitată. încît saigonezii au a- 
bandonat echipamentul 
piesele de artilerie.

*

Comitetul Central al 
Patriotic din Laos a dat 
o declarație în care condamnă agre
siunea americano-saigoneză împo
triva poporului laoțian și escalada
rea de către S.U.A. a războiului în 
întreaga Indochină, anunță agenția 
V.N.A. Frontul Patriotic din Laos 
— subliniază declarația — cere în
cetarea intervenției militare ameri
cano-saigoneze, retragerea tuturor 
forțelor agresoare de pe teritoriul 
laoțian și sistarea necondiționată a 
bombardamentelor americane pentru

a se crea condiții favorabile regle
mentării pașnice a problemei laoție- 
ne. în baza acordurilor de la Ge
neva din anul 1962' și în conformi
tate cu situația 
țară.

creată în această

militar și

Frontului 
publicității

Jn cursul lunii martie, -forțele 
patriotice din Vietnamul de sud 
și-au intensificat atacurile asu
pra pozițiilor fortificate deți
nute de trupele americano-sai- 
goneze in zona Platourilor Înal
te. După cum anunță agenția de 
presă Eliberarea, numai in pe
rioada 1—8 martie, forțele pa
triotice care acționează in pro
vincia Quang Trl, din regiunea 
septentrională a Vietnamului de 
sud, au scos din luptă peste 700 
de militari din rindul trupelor 
americano-saigoneze. Totodată, 
detașamentele patrioților care iși 
desfășoară activitatea în această 
provincie au distrus aproximativ 
100 de vehicule militare ți au 
doborit 14 avioane și elicoptere 
inamice.

★
PNOM PENH 13 (Agerpres). — 

Detașamente ale forțelor de rezis
tență populară cambodgiene au lan
sat vineri un puternic atac împo
triva unităților trupelor regimului 
Lon Noi din regiunea Vihear Suor, la 

/ 30 kilometri nord-vest de capitală, 
provocînd inamicului pierderi în oa
meni și materiale.

★
SAIGON 13 (Agerpres). — în 

Vietnamul de sud a fost creată 
„Mișcarea tinerilor vietnamezi îm
potriva războiului și a mobilizării 
generale", anunță agenția de presă 
„Eliberarea". Conducătorii mișcării 
au dat publicității o declarație în 
care se arată că noua organizație 
este rezultatul valului de proteste 
populare împotriva prezenței ameri
cane în Vietnamul de sud șl a în
corporării tineretului în rindurile 
armatei regimului de Ia Saigon.

★
NEWPORT — în timp ce președin

tele Nixon rostea, la Academia mili
tară Newport, un discurs în care ex
punea cunoscuta sa politică în Asia de 
sud-est, mai multe sute de pacifiști a- 
mericani au organizat o demonstrație 
de protest contra războiului de agre
siune din Indochina. Demonstranții, 
adunați în fața clădirii academiei 
militare, purtau pancarte în care era 
condamnată extinderea războiului.

Cu privire 
la situația din 

Orientul Apropiat
NEW YORK 13 (Agerpres).— Re

prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring, s-a întilnit vi
neri, pentru a doua oară în decurs 
de 24 ore, cu ambasadorul Israelului 
la Națiunile Unite, Yosef Tekoah. 
După ultima întîlnire, Tekoah a de
clarat ziariștilor că Israelul a pro
pus să se treacă la „discuții detalia
te, fără condiții prealabile, asupra 
elementelor care ar urma să fie in
cluse intr-un acord de pace" în 
Orientul Apropiat. Tot el a anunțat 
că Gunnar Jarring se va întîlni săp- 
tămîna viitoare cu ministrul israelian 
de externe, Abba Eban. care, în drum 
spre Mexic, va face o escală 
New York. Luni, ministrul de 
ne al Israelului este așteptat 
sească la Londra.

BEIRUT.— Președintele C.C. 
ganizației de Eliberare a Palestinei, 
Yasser Arafat, a sosit la Beirut. 
Surse palestiniene relatează că el a 
participat la o reuniune a conducă
torilor organizațiilor de rezistență 
palestiniene din Liban, în cursul 
căreia au fost 
de aplicare a 
de Consiliul 
întrunit recent 
făcut, totodată, 
rezultatelor întrevederilor pe care 
le-a avut cu mal mulți conducători 
de state arabe asupra situației din 
regiunea Orientului Apropiat.

NAȚIUNILE UNITE.— într-o scri
soare adresată Consiliului de Secu
ritate, reprezentantul Iordaniei la 
O.N.U., Muhammad El Farra, a pro
testat împotriva măsurilor autorită
ților israeliene de a confisca noi pă- 
mînturi aparținînd populației iorda- 
niene din teritoriile ocupate.

la 
exter- 
să so-

al Or-

discutate modalitățile 
rezoluțiilor adoptate 

Național Palestinian, 
la Cairo. Arafat a 
o expunere asupra

AMERICA LATINA
A

AYUIIW
LIMA 13 (Agerpres). — La Lima 

și-a început lucrările o conferință a 
miniștrilor afacerilor externe din ță
rile Pactului Andin — Peru, Chile, 
Bolivia, Columbia și Ecuador — con
sacrată examinării activității organi
zației și elaborării unei poziții co
mune în problema investițiilor de ca
pital străin. în discursul inaugural, 
ministrul' de externe Peruvian, Mer
cado Jarrin, a subliniat importanța 
acordului privind îngrădirea capita
lului străin care a fost încheiat re
cent între țările membre și urmează 
a intra în vigoare în viitorul apro
piat. „Adoptarea unor măsuri ener
gice în acest domeniu, a declarat el, 
este absolut necesară pentru a se 
opri procesul de înstrăinare a bogă
țiilor naționale și pentru a se pune 
capăt dominației economice străine".

Ministrul de externe Peruvian a a- 
rătat că țările Pactului Andin inten
ționează să extindă colaborarea ge
nerală cu celelalte țări ale lumii, în 
special cu cele europene.

Pe de altă parte, agențiile de presă 
relatează că guvernul chilian a defe
rit justiției șapte persoane — 2 chi
liene și 5 avînd altă naționalitate — 
implicate în „complotul internațio
nal" organizat în colaborare cu 
C.I.A., în scopul provocării unei scă
deri masive a prețului la cuprul chi
lian pe piața occidentală.

Ministrul chilian al minelor, Or
lando Cantuarias, a declarat că, după 
anunțarea hotărîrii guvernului de a 
naționaliza industria cupriferă, com
paniile străine au trecut la o ex
ploatare irațională a minereurilor de 
cupru. El a precizat că doi dintre 
cei acuzați — americanul Howard 
Edwards și elvețianul Alfred Koening 
— sînt cunoscuți de multă vreme ca 
agenți ai C.I.A.

într-o amplă expunere, ministrul a- 
facerilor externe, Aldo Moro, a sub
liniat caracterul activ al politicii ex
terne italiene. El a afirmat apoi că 
există puncte convergente între poli
tica Italiei și cea a Statelor Unite și a 
altor țări occidentale față de unele 
probleme internaționale.

„După părerea noastră — a spus 
în continuare ministrul de externe, 
referindu-se la relațiile intereuro- 
pene — pot și trebuie să fie explorate 
toate mijloacele pentru a aprofunda 
și a consolida dialogul între diferi
tele țări, avînd ca obiectiv final, 
pentru continentul nostru, o situație 
stabilă de conviețuire garantată și 
bazată pe încredere". Vorbind des
pre conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, Aldo Moro a 
afirmat că, 
lui italian, 
importantă 
pe premise 
tuoasă, iar 
cută cu atenția cuvenită 
avea ca rezultat reducerea obstacole
lor ce stau încă în calea unor con
tacte intense între toate popoarele 
europene".

Vorbitorul s-a ocupat apoi de le
găturile Italiei cu țările Asiei, men- 
ționînd stabilirea relațiilor diploma
tice cu Republica Populară Chineză 
printre „factorii noi ce reflectă inte
resul manifestat de Italia față de 
țările Asiei". în legătură cu războiul 
din Indochina, Aldo Moro a exprimat 
preocuparea deosebită a Italiei și 
convingerea că soluționarea acestei

după părerea guvernu- 
„este necesar 

negociere să 
sigure, pentru 
pregătirea ei

ca această 
se bazeze 
a fi fruc- 
să fie fă- 
pentru a

probleme nu poate avea decît un 
caracter politic. Ministrul de externe 
italian a reafirmat că situația din 
Orientul Apropiat ar trebui regle
mentată în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, prin aplicarea rezolu
ției Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967.

Au urmat dezbateri la care au 
participat exponențl ai tuturor for
țelor politice reprezentate în Senat, 
în timp ce senatorii aparținînd par
tidelor coaliției guvernamentale de 
centru-stînga au aprobat, în general, 
ideile cuprinse în expunerea lui 
Aldo Moro, reprezentanții opoziției 
de stînga au criticat în special „ti
miditatea cu care ministrul s-a refe
rit la conferința general-europeană", 
precum și poziția sa necritică față 
de agresiunea S.U.A. în Indochina. 
Senatorul Albertini (partidul socia
list) a subliniat dezarcordul P.S.I. 
față de politica Statelor Unite în 
Indochina, exprimînd temeri față de 
o posibilă lărgire și intensificare a 
războiului în această zonă. La rîndul 
său. senatorul comunist Calamandrei 
a declarat că „involuția politicii a- 
mericane riscă să lase Italia pradă 
automatismului de bloc, dacă nu se 
va ajunge curînd Ia o afirmare clară 
a autonomiei țării în relațiile cu 
S.U.A.". în numele grupului stîngii 
independente, senatorul 
Parri a opinat că sînt 
orientări precise, care să 
agresiunea și politica de 
S.U.A.

Ferrucio 
necesare 

condamna 
forță a

5

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — Zi
lele acestea a fost semnat la 
Budapesta protocolul celei de-a 52-a 
ședințe a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru construcțiile de 
mașini. La lucrările comisiei au par
ticipat delegațiile Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, Poloniei, 
României, Ungariei și U.R.S.S., pre
cum și — pe baza unui acord sepa
rat — reprezentanții Iugoslaviei.

Au fost examinate propuneri în 
domeniul specializării și cooperării, 
privind producția unor tipuri de 
mașini și utilaje energetice, de tur- 
bocompresoare, mașini de transport 
uzinal, utilaj pentru construcții și 
montaj. Au fost adoptate recoman

agențiile de presa transmit

dări privind colaborarea în produc
ția unor utilaje de tip nou pentru in
dustriile ușoară și alimentară. Au 
fost, de asemenea, adoptate propu
neri privind dezvoltarea colaborării 
în domeniul producției utilajului do 
înaltă productivitate pentru produ
cerea fibrelor sintetice și a mătasei 
artificiale, precum și a utilajului 
pentru producerea fosforului și aci
dului azotic. A fost adoptat, totodată, 
programul de lucru menit să contri
buie la dezvoltarea colaborării în pro
ducția de utilaj hidraulic și pneu
matic și a unor aparate casnice.

Avîndu-se în vedere faptul că în 
țările membre ale C.A.E.R. ocupă un 
loc tot mai mare producția de utila
je pentru Industria alimentară, pre
cum și de utilaje pentru construcții, 
construcții rutiere și industria ma
terialelor de construcții, la ședință 
s-a convenit asupra creării unei secții 
de construcții de mașini pentru sec
torul alimentar, precum și o secția 
pentru construcțiile de mașini desti
nate construcțiilor.

ASTXZI, PRIMUL TUR 
DE SCRUTIN AL ALEGERILOR 
MUNICIPALE DIN FRANJA
Ultimul act al operațiunii electo

rale, începută de eîteva luni la scara 
întregii Franțe, se va consuma astăzi 
prin prezentarea alegătorilor la pri
mul tur de scrutin pentru desemna
rea primarilor de comune și orașe, 
precum și a consilierilor municipali. 
Amploarea acestor alegeri, care au 
loc o dată la șase ani, poate fi eloc
vent oglindită prin eîteva cifre : 30 
milioane de alegători, peste 1 mi
lion de candidați pentru 463 000 de 
locuri în consiliile comunale șl mu
nicipale ale celor 37 702 localități, 
din care 193 orașe cu o populație 
de peste 30 000 de locuitori. între a- 
cestea, cele trei metropole franceze, 
Paris, Marsilia și Lyon, care, la un 
Ioc, reprezintă aproape un sfert din 
Întreaga populație a Franței. Con
centrarea urbană extrem de densă 
din jurul capitalei franceze face ca 
din cele 193 de orașe cu o populație 
de peste 30 000 de locuitori, 62 să fie 
situate în regiunea pariziană.

Campania electorală încheiată vi
neri la ora 24, prin depunerea ulti
melor liste de candidați pentru ora
șele cu o populație de peste 30 000 
de locuitori, a compus, timp de două 
săptămîni, un vast tablou politic, cu 
dezbateri la scară națională, cu am
ple ecouri în presa scrisă și radio
televizată, cu importante deplasări In 
sinul partidelor și al grupărilor po
litice angajate in confruntarea pen
tru cîștigarea sufragiilor alegătorilor. 
Declanșată pe fondul unor largi miș
cări sociale, secondată de o suită de 
greve și acțiuni revendicative care 
au afectat deopotrivă bazinele mi
niere, porturile, navigația aeriană, a- 
gricultura etc., actuala campanie e- 
lectorală a prilejuit un rodnic dialog 
între partidele de stînga, care, la Pa
ris, la Lyon și în alte peste o sută 
de orașe franceze au reușit să cadă 
de acord asupra stabilirii în comun 
a listei de candidați. Astfel, în frun
tea tuturor celor 14 liste electorale 
ale stîngii din capitala Franței au 
fost înscriși numai candidați comu
niști, urmați de socialiști, convențio- 
naliști și radicali, partide care, pe 
baza unei platforme comune elabora
te la începutul lunii ianuarie, au 
format în vederea alegerilor de as
tăzi așa-numita Uniune democratică. 
Se cuvine subliniat că același efort 

de regrupare a forțelor a fost rea
lizat în timpul campaniei electoralo 
și de către U.D.R., partidul de guver- 
nămînt, ca și de alte formații po
litice, de centru sau de dreapta 
Această regrupare a forțelor angaja
te în polemica electorală a creat, 
cum era de așteptat, un fenomen de 
bipolarizare, pe de o parte prin 
concentrarea opoziției în jurul par
tidului comunist și al partidului so
cialist în cadrul Uniunii democratice, 
iar pe de altă parte prin efortul 
partidului de guvernămînt de a-și 
ralia celelalte forțe politice.

Tocmai prin aceasta alegerile mu
nicipale, al căror prim tur de scru
tin se desfășoară astăzi în Franța, 
îmbracă un caracter profund politic, 
constituind un real test național. Or, 
în timpul desfășurării campaniei e- 
lectorale, care a confirmat marile po
sibilități ale stîngii unite, pozițiile o- 
ficiale exprimau o tendință de mi
nimalizare a caracterului politic al 
alegerilor municipale, încercînd să le 
imprime o importanță limitată la 
problemele gestiunii și ale adminis
trației locale. Dezmințind această 
teză, „Le Monde" scria : „Candidatu
ra a numeroși miniștri subliniază 
caracterul politic al consultării". în- 
tr-adevăr, din întregul cabinet al 
premierului Chaban-Delmas numai 5 
membri nu candidează în alegerile 
municipale, restul de 36, inclusiv pri
mul ministru al Franței, candidînd 
în diferite centre electorale.

Cîntărind șansele forțelor de stîn
ga, presa franceză le consideră ca 
apreciabile. Se relevă că Uniunea 
democratică a reușit să formeze liste 
comune de candidați într-un număr 
dublu de mari orașe decît la prece
dentele alegeri, desfășurate în 1966 
(124 față de 60). Tocmai această o- 
fensivă a stîngii constituie o dova
dă în plus a caracterului politic al 
vastei polemici electorale, desfășurată 
cu o deosebită vigoare în toate ma
rile centre urbane ale Franței.

Evident, ultimul cuvînt îl au astăzi 
alegătorii. Primul tur de scrutin, care 
se va încheia la miezul nopții, va fi 
urmat de un al doilea tur duminica 
viitoare.
Paris

loan GRIGORESCU

Sesiunea extraordinară a Adunării O.A.C.I. (organizația 
pentru Aviația Civilă Internațională), care va examina problema lărgirii 
compoziției consiliului acestei organizații, s-a deschis la sediul O.N.U., din 
New York. Luînd cuvîntul în legătură cu raportul prezentat de comisia de 
verificare a deplinelor puteri, care a recomandat acceptarea scrisorilor de 
acreditare ale tuturor delegațiilor, ambasadorul Gheorghe Diaconescu a decla
rat că delegația română subliniază încă o dată că locul Chinei în această 
organizație, ca și în toate celelalte organisme internaționale, trebuie să fie 
ocupat de reprezentanții R. P. Chineze, singurii reprezentanți autentici ai 
poporului chinez. El a arătat că delegația română nu recunoaște validitatea 
scrisorilor de acreditare prezentate de ciankaișiști.

Delegația S.U.A. Ia con
vorbirile sovieto-america- 
ne referitoare Ia limitarea 
înarmărilor strategice(SAbr) 
a sosit vineri la Viena. La sosire, 
Gerard Smith, șeful delegației ame
ricane, directorul Agenției S.U.A. pen
tru dezarmare și controlul armamen
telor, a declarat că vine la Viena cu 
însărcinarea din partea președintelui 
Nixon de a încheia un acord asupra 
limitării înarmării strategice. Smith a 
recunoscut că mal trebuie să fie de
pășite importante deosebiri de ve
deri. Guvernul S.U.A. este, totuși, de 
părere că baza unui acord a început 
să se contureze, a spus Smith.

Pentru Franța nu se pune 
problema să revină la or
ganismele integrate ale 
N.A.T.O., a declarat sîmbătă pre
ședintele Franței, Georges Pompidou, 
în fața elevilor Școlii de înalte stu

VIENA 13. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Juriul internațional al 
Pavilionului de invenții, din 
cadrul Tîrgului internațional de 
la Viena, a distins exponatele 
românești, prezentate la actuala 
ediție de primăvară, cu 2 meda
lii de aur, 2 de argint Și una de 
bronz.

Invenția românească „Proce
deu și dispozitiv pentru confec
ționat rigle ceramice" a obținut 
medalia de dur cu distincția ju
riului. „Procedeu și dispozitiv 
pentru verificarea televizoarelor" 
— medalia de aur. 

dii de apărare națională, Informează 
agenția France Presse, citind surse 
bine informate. Șeful statului francez 
a arătat, cu acest prilej, că numeroa
se țări membre ale N.A.T.O. ar dori 
să vadă Franța reintegrîndu-se în 
această organizație, dar că este de 
datoria țării să-și păstreze libertatea 
de a lua hotăricl.

La Varșovia a sosit o de
legație comercială a R. P. 
Cbîneze, inîormează agenția P.A.P. 
între reprezentanții țării gazdă șl 
delegația chineză au început convor
biri în legătură cu încheierea acordu
lui privind schimburile comerciale și 
de plăti dintre R. P. Chineză și R. P. 
Polonă pe anul 1971.

0 delegație guvernamen
tală a Republicii Chile condusă 
de Alccides Leal Ozorio, secretar de 
stat la Ministerul de Externe, a sosit 
la Berlin, la invitația lui Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane.

La Milnchen s-a deschis sim- 
bătă cea de-a 23-a ediție a Tir- 
gului internațional de arte și 
meserii, la care participă 2 576 
expozanți, din 40 de țări. Româ
nia este prezentă la această ma
nifestare cu un pavilion în care 
sint prezentate exponatele coo
perației noastre meșteșugărești 
și ale industriei locale. Pavilio
nul românesc a fost vizitat de 
Karl Schiller, ministrul econo
miei al R.F. a Germaniei, Alfons 
Goeppel, primul ministru al 
landului Bavaria, și de numeroa
se alte persoane oficiale. Schil
ler a apreciat exponatele ro
mânești și felul cum a fost 
amenajat pavilionul.

Secretarul general al Na
țiunilor Unite, U Thant> » a^e- 
sat un mesaj Comitetului O.N.U. pen
tru folosirea pașnică a teritoriilor 
submarine, ale cărui lucrări se des
fășoară în prezent la Geneva, în cace 
s-a pronunțat pentru o largă coope
rare internațională in scopul „con
servării acestei bogății comune" re
prezentată de mările și oceanele 
lumii.

Reprezentanți ai cercu
rilor economice din R. F. a 
Germaniei, condu?1 de Fiiip von 
Bismarck președintele Camerei de 
industrie și comerț din Hanovra, se 
află în vizită la Varșovia. Ei poartă 
cu reprezentanții Camerei de comerț 
exterior a R. P. Polone și ai unor 
organizații economice poloneze con
vorbiri în problemele dezvoltării coo
perării industriale dintre Polonia și 
R. F. a Germaniei, precizează agen
ția P.A.P.

= O ESCALĂ INUTILĂ...
în saloanele aeroportului din 

Lima, o stewardesă invită călătorii 
în avionul pentru New York. Un 
grup de gentlemeni de o eleganță 
sobră, cu serviete de piele în mînă 
se îndreaptă cu pași lenți către 
avion. Pe figura lor se citește preo
cuparea. Sejour-ul din capitala 
Perului a luat sfîrșit fără nici un 
aranjament îmbucurător — pentru 
ei. Gentlemenii gravi sînt membrii 
unei comisii a Consiliului pentru 
America (Council for America), or
ganism care grupează întreprinderile 
din Statele Unite cu interese econo
mice în America Latină. Pentru 
prima oară o delegație a acestui or
ganism a sosit la Lima cu scopul de 
a examina, împreună cu guvernul 
Peruvian, noile condiții fixate de 
autorități pentru investițiile străine.

Este știut că în urmă cu peste doi 
ani, după venirea la putere a guver
nului condus de Juan Velasco 
Alvarado, în Peru a fost inițiată 
o largă acțiune pe plan guvernamen
tal în vederea apărării intereselor 
naționale, a consolidării independen
ței economice și politice a țării. După 
diferendul cu societatea nord- 
americană „International Petroleum 
Company", soldat cu naționalizarea 
zăcămintelor și instalațiilor petroli
ere ale companiei, eveniment consi

Andrei Gromîko, mlnistrul 
de externe al Uniunii Sovietice, a 
avut sîmbătă o întrevedere în pro
bleme de interes reciproc cu Otto 
Winzer, ministrul afacerilor externe 
al R. D. Germane, care se află în 
drum spre patrie, venind de la Co
lombo.

Un acord consular între 
R. P. Ungară și Marea Bri- 
tanie 8 fost semnat la Budapesta, 
informează agenția M.T.I.

Rockwell Kent a încetat 
din Viată» Cunoscutul pictor ame
rican Rockwell Kent, laureat al pre
miului Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare", a încetat din viață la 
virsta de 89 de ani. Rockwell Kent a 
militat activ pentru încetarea răz
boiului de agresiune dus de S.U.A. 
în Indochina și s-a pronunțat cu con
secvență pentru întărirea colaborării 
între popoare.

derat ca un prim pas pe calea apă
rării bogățiilor naționale, au urmat 
alte măsuri asemănătoare. Printre 
acestea, trebuie amintită, în primul 
rînd, „Legea generală a industriilor", 
adoptată la mijlocul anului trecut. 
Potrivit acestei legislații, ramurile 
industriale de bază — industria side
rurgică, chimică, a pescuitului și 
altele — trec sub controlul statului. 
Legea stabilește, de asemenea, inter
venția statului, prin întreprinderile 
mixte, în industria minieră și impu
ne planificarea producției. De curînd, 
în virtutea legii menționate, au fost 
naționalizate minele de cupru conce
sionate firmei americane „Cerro de 
Pasco Corporation" și zăcămintele 
cuprifere, apreciate la 200 000 000 
tone, din provincia Quellayeco, con
cesionate consorțiului „Southern 
Peru Cooper Corp.", tot nord-ameri- 
can. în aceeași direcție a consolidării 
independenței economice a țării se 
înscrie și peruanizarea băncilor, 
măsură destinată „să evite fuga ca
pitalurilor și să permită orientarea 
investițiilor provenite din băncile 
particulare In direcția intereselor 
naționale ale dezvoltării" — arăta 
Francisco Morales Bermudez, minis
trul Peruvian al economiei și finan
țelor. Printr-o altă lege recentă, au 
fost înființate „comunitățile indus

PLENARA C. C.
AL P. C. BULGAR

SOFIA 13 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. anunță că la Sofia a avut, o 
Plenara Comitetului Central al-^Ș 
dului Comunist Bulgar. Todor Ji jJ, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Bul
gar, a prezentat raportul cu priviră 
la proiectul programului P. C. Bul
gar, care trasează direcțiile de dez
voltare a țării în următoarele două 
decenii. Plenara a aprobat proiectul 
programului și a hotărît ca acesta să 
fie publicat în presă și supus unei 
largi dezbateri în întreaga țară. Pro
iectul de program va fi prezentat spre 
examinare și aprobare celui de-al 
X-lea Congres al P. C. Bulgar.

triale", care asigură participarea sta
tului în proporție de 50 Ia sută la 
activitatea companiilor străine ce 
acționează pe teritoriul țării.

Paralel cu aceste acțiuni, autori
tățile de Ia Lima au adoptat și alte 
măsuri cu caracter progresist pe 
plan economic și social. De o deo
sebită însemnătate este reforma a- 
grară în curs de înfăptuire. Pînă la 
începutul lui 1971 au fost naționali
zate aproape 2 700 000 ha — mari 
latifundii — dintre care un milion 
au și fost împărțite țăranilor.

Desigur că asemenea măsuri nu 
sînt de loc liniștitoare pentru domnii 
de la Council for America. Iar re
zultatele convorbirilor avute la Lima, 
cu atît mai puțin, căci aici li s-a 
spus că investițiile de capital străin 
sint binevenite în Peru în măsura 
In care respectă normele fixate prin 
lege de guvernul Peruvian. Or, toc
mai aceste legi, care au pus capăt 
cîștigurilor fabuloase obținute de 
societățile din Statele Unite, în 
schimbul unor redevente ridicole, 
deranjează Consiliul pentru America. 
Autoritățile de la Lima sînt insă 
hotărîte să pășească pe calea aleasă. 
Sejour-ul în Peru al reprezentanților 
amintitului organism s-a încheiat cu 
un eșec.

Dan MUNTEANU
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