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ȘEDINJA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C.ĂL P.C.R.
In ziua de 5 octombrie 1971 a avut loc 

ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.,

Au participat, ca invitați, miniștri și alți 
conducători ai unor organe centrale de stat.

Comitetul Executiv a dezbătut și adoptat 
Programul privind perfecționarea sistemu
lui informațional economico-social, intro
ducerea sistemelor de conducere cu mij
loace de prelucrare automată a datelor și 
dotarea economiei naționale cu tehnică de 
calcul în perioada 1971-1980.

Comitetul Executiv a aprobat hotărîrea 
privind organizarea și funcționarea Insti
tutului central pentru sisteme de condu
cere cu mijloace de automatizare.

în continuare. Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a examinat proiectul de lege pri
vind producerea și controlul calității se
mințelor și materialului săditor și a hotărît 
ca acesta să fie supus spre dezbatere Ma
rii Adunări Naționale.

De asemenea, a examinat și aprobat 
propunerile privind înființarea Consiliului 
aviației civile în cadrul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor și a rezol
vat unele probleme ale activității curente.

în întâmpinarea
„Zilei petrolistului"Petroliștii din întreaga țară întîmpină ziua lor cu noi realizări în producție. Sondorii de la întreprinderea de foraj din Tg. Ocna, de pildă, au dat în exploatare înainte de prevederi două sonde. Remarcabile sînt și rezultatele obținute de ei în acțiunea de reducere a consumurilor de materiale. Valoarea economiilor înregistrate pe a- ceastă cale se ridică la aproape 1 150 000 lei, sumă ce depășește cuantumul angajamentelor a- sumate de acest colectiv pentru anul în curs. La

rîndul lor, petroliștii schelei de extracție Ți- cleni din județul Gorj, paralel cu îndeplinirea sarcinilor cantitative de plan, au reușit să reducă la o cincime conținutul de impurități și de peste trei ori pe cel de sare, sub normele prevăzute la unitatea de producție expediată rafinăriilor patriei. Acest succes se datorește aplicării unor procedee moderne și atenției cu care petroliștii de aici lucrează în parcurile de pe cuprinsul zonei petrolifere amintite.
Un copil întoarce

comutatorul
Țiglina unu sau Țiglina doi ? In orice caz, unul din 

cartierele Galaților. Un copil intră intr-o odaie și aprinde lumina. Un gest simplu : a întors comutatorul.
In aceeași clipă se aprind sute de televizoare, cir

culă pe străzi troleibuzele, clipesc firmele de neon 
ale noilor magazine, un bolnav e explorat cu raze X, 
înainte de operație, o ■ poartă de cuptor se deschide 
peste magma oțelului dinăuntru.

Toate acestea funcționează cu curent electric, și orice 
întrerupere a acestuia — ba chiar și a parametrilor lui 
calitativi — ar aduce pagube mari.

„.Intr-o noapte de rutină la I.R.E.-Galați, dispecerul 
teritorial își vedea ca de obicei de treabă. Dispecerul 
întreprinderii de rețele electrice de aci deservește și 
Brăila și Dobrogea. In tură era Liviu Buhăiescu. Prin 
sistemul intern de, comunicații se auzeau monoton vo
cile lucrătorilor de pe rețea. Deodată, lui Buhăiescu

PICĂTURA DE CERNEALA

se pune o întrebare, la unul din aparate, o întrebarei i- .—. . --------- ... .. . .,care r se adresa puțin mai altfel decit prevedea codul.
Un dispecer molipsit de rutină, la ora de noapte, 

ți-ar fi notat mica abatere de la regulă, s-o semna
leze a doua zi. Din instinct, Buhăiescu a ctmt»" 
intr-o clipă că undeva, 
va produce un 
mai mulți oameni . .
trocutați, deoarece cineva in subordine n-a respectat 
dispozițiile de producție. Mai iute decît v-am povestit 
noi aci toate astea, Buhăiescu a luat măsurile ce se 
impuneau și a evitat și accidentul și avaria ce ar fi 
urmat.

Am aflat acest fapt într-o convorbire cu secretarul 
comitetului de partid, Valeria Boștiurescu, care lucrea
ză la I.R.E. de peste două decenii și care era foarte 
mulțumit că anul trecut s-a încheiat electrificarea ul
timului sat de pe cuprinsul județului Galați. (In 1938 
existau aci doar trei sate cu lumină electrică ; acum 
sînt 172). Nimic nu le-a fost ușor (pe rețelele din 
zona Tecuci și Drăgușeni, vîntul și chiciura le rupse- 
seră mai bine de o sută de kilometri linii electrice ; 
cum furtuna făcea imposibilă folosirea utilajului me
canizat, oamenii, mai tari decit macaralele, au cărat 
stilpii de beton in spinare), dar curentul, întotdeauna, 
a fost restabilit.

— In alte domenii, citești despre cutare sau cutare 
realizări, spunea secretarul de partid, vezi că s-a in- 
timplat un fapt deosebit, s-a produs ceva. Pentru noi 
însă, cel mai mare motiv de mindrie este atunci cînd 
„nu se întîmplă nimic".

Dacă asta e datoria lor, are și condeiul datoriile sale. 
Să-i ținem minte pe acești oameni pentru care suprema 
mindrie, suprema satisfacție — datoria îndeplinită — se 
realizează tocmai atunci cînd munca lor rămîne neob
servată. Și să ne gindim la ei, la ei și la fiecare dintre 
noi, dacă știm să prețuim intr-adevăr ceea ce am numi, 
cu majusculă, Modestia Muncii.

...Undeva, un linior lucrează suit pe stilp, sub ploaie. 
In altă parte, prin 
betor. în spate. Iar 
toarce comutatorul. 
nu s-ar aprinde.

„simțit 
la kilometri distanță, se 

accident colectiv de muncă: 
sînt in primejdie de a fi elec-

noroi, alți cifiva cară un stilp de 
intr-o locuință caldă un copil in- 
Și s-ar mira grozav dacă lumina

S. SCUTARU

ÎN PAGINILE II-III
Plenarele lărgite 

ale comitetelor județene 

de partid 

Buzău, Dîmbovița, 

Satu-Mare și Gorj

REZULTATE 
IMPORTANTE 

ÎN ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI• Colectivele de salariați din întreprinderile industriale ale județului Dolj se prezintă după primele nouă luni ale anului cu rezultate deosebite în muncă. Astfel, planul producției globale a fost depășit cu 97,4 milioane lei, iar cel al producției marfă vindută și încasată cu aproape 53 milioane lei. Eforturile depuse în acest interval în toate întreprinderile industriei republicane și locale s-au concretizat în producerea peste prevederile planului a unui însemnat număr de transformatoare de forță în- sumînd 81 675 kV, aparațaj electric de medie și înaltă tensiune în valoare de 14,3 milioane lei, două locomotive Diesel-electrice de 2100 CP și 10 remorci cisterne basculante. S-au realizat, de asemenea, în plus 229 tone materiale plastice și rășini sintetice, 259 m c cherestea de fag, confecții din textile în valoare de 3,1 milioane lei, 1 370 tone ulei comestibil, precum și importante cantități de alte produse.• întreprinderile și unitățile economice din județul Covasna au realizat, peste prevederile planului primelor trei trimestre, produse în valoare de peste 37 milioane lei. Au fost, astfel, livrate suplimentar mai mult de 13 870 tone lignit, 1 560 m c cherestea, 143 000 m p țesături de bumbac, confecții în valoare de 13 milioane lei și'alte produse.• Colectivele din industria județului Sibiu au realizat in primele nouă luni ale anului, peste prevederile de plan, produse în valoare de 140 milioane lei. Față-de perioada corespunzătoare a anului trecut s-a realizat o producție ‘'globală'-cu 12,8 la sută mai mare, ritm‘ cu mult superior celui prevăzut. De la începutul anului și pînă în prezent, industria sibiană a realizat peste plan 5 868 tone acid sulfuric, 36 tone materiale plastice și rășini sintetice, 1 542 m c cherestea de rășinoase, 317 000 m p țesături, 63 000 bucăți tricotaje, 2 374 m c prefabricate din. beton, cantități. însemnate de confecții, textile și alte produr”. (Agerpres)

Este un fapt cert că, în ultimul timp, aprovizionarea tehnico-mate- rială a întreprinderilor s-a îmbunătățit simțitor. în măsură’ covîrși- toare, la aceasta a contribuit aplicarea Legii contractelor economice — prin care relațiile dintre furnizori și beneficiari au fost așezate pe baze noi, iar gradul de răspundere a celor angrenați în activitatea de aprovizionare tehnico-materială a sporit considerabil. Firește, exemplele care ilustrează această apreciere pozitivă sînt numeroase. Putem aminti aici Centrala industrială de construcții navale din Galați, care a realizat integral cele 525 de contracte cu termene scadente în primul semestru al acestui an ; rezultate la fel de bune în onorarea contractelor economice au obținut și Uzina de strunguri din Arad, uzina „înfrățirea" din Oradea, ca și combinatele de exloa- tare și industrializare a lemnului din Cluj și Suceava, combinatele de celuloză și hîrtie din Brăila, Dej, Bacău și numeroase alte unități industriale.Ceea ce se cuvine a fi reținut este că rezultatele din domeniul a- provizionării teh- nico-materiale trebuie consolidate în continuare, că a- ceastă activitate este susceptibilă de perfecționare. Calea prin care se poate asigura funcționarea normală a mecanismului aprovizionării vizează cu deosebire aplicarea riguroasă a prevederilor legii contractelor economice. Facem această j deoarece unii beneficiari și . zori dovedesc că încă nu au . înțeles cadrul nou în care trebuie fixate relațiile de aprovizionare, respectiv, de desfacere, și acționează în virtutea unor practici învechite, așa cum s-a obișnuit de ani de zile.Pornind de la această stare de lucruri, în investigații recent întreprinse ne-am propus să aflăm răspuns la întrebarea : care sînt cauzele ce determină eludarea în continuare a unor- prevederi - ale. legii ..contractelor,.. . economice, acum, în ultimul trimestru al anului — cînd trebuie intensificate eforturile pentru îndepli- ‘ < ■ -- - - ■- ■ ■ 1971asi- un încă

organizatorică, contractele economice trebuie să fie încheiate cu maximum 6 luni înainte de începerea perioadei de .plan. Iată însă că, deși anul 1972 „bate la ușă", în unele întreprinderi metalurgice și constructoare de mașini, gradul de acoperire cu contracte a producției marfă planificate pe anul viitor este redus. Ca să nu mai vorbim că încheierea de contracte anuale și pe lungă durată — care ar avea consecințe extrem de favorabile, pentru activitatea furnizorilor, și pentru cea a beneficiarilor continuă, într-o serie de cazuri, rămînă un deziderat.Cum se explică această stare
atît citsăde lucruri, de ce nu se respectă legea, știut fiind că neasigurarea din timp a producției cu contracte provoacă

LEGEA CONTRACTELOR
ECONOMICE

să fie respectată.
ca orice lege

precizare i furni-

nirea exemplară a planului pe și pregătirea condițiilor care' să gure producției, anului viitor ritm alert încă din prima lună, din prima zi ?Să ne oprim, mal întîi, Ia mentul perfectării contractelor între furnizori și beneficiari. Legea precizează că pentru materiile prime de bază, precum și pentru mașini, instalații și utilaje a căror fabricație necesită o durată mai în- • delungată de pregătire tehnică și
mo-

multiple neajunsuri — între care trebuie amintită imposibilitatea programării la vreme a fabricației și realizării aprovizionării cu materiile prime și materialele necesare? Pe scurt, producția de metal a anului viitor nu poate fi contractată în întregime pentru că, nedispunînd de documentația tehnică de execuție, un șir de uzine constructoare de mașini nu au depus decît o parte din specificațiile necesare și printre beneficiarii cu pondere, care nu au pre- . dat. proiectele tehnice, se numără tocmai unele unități metalurgice. Un „cerc vicios** ? Să vedem. Nu mai sînt nici trei luni pină cînd vom intra în cel de-al doilea an al cincinalului. Sarcinile de producție — în primul rind cele ale metalurgiei și cele ale construcțiilor. de mașini mult — au fost cunoscute cu timp înainte. în aceste condiții, lipsa documentațiilor tehnice de execuție a unor utilaje și instalații nu poate fi explicată decît prin insuficienta preocupare ,a unor beneficiari de mașini de'a1 • asigura din vreme proiectele tehnice de execuție. Această situație

Ace ruginite, pantaloni de cow-boy (din doc românesc, dar cu etichetă străină), cămăși, alune rincede, cojoace, butoaie hîrbuite, umbrele, cintare de mină, icoane, arcuri rablagite, fiare vechi, batiste, basmale, „babaroase", curele, haine noi, haine vechi, haine de furat, fuste de piele, perle false, inele de aur, sculuri de mohair... Și lume, lume ! Noroi pină la glezne, hoți de buzunare, speculanți, eva- zioniști fiscali, escroci...Aveți acum zugrăvit cu fidelitate tabloul celui mai straniu și anacronic bilei, care cutreieră țara, de la un capăt la altul, ca o fantomă: talciocul. De-a lungul . anilor, această Meccă a comerțului pe sub mînă „a umblat" prin cartierele mărginașe ale Bucureștiului, a sălășluit în Ploiești, Iași, Cluj, Timișoara. După ce inițial il acceptaseră — probabil din curiozitate — autoritățile locale au interzis energic posibilitățile lui de manifestare. Dar talciocul se vede treaba că are 7 vieți ! L-am regăsit deunăzi iarăși in floare ! Cartierul general : Aradul (talciocuri in miniatură se află insă și în alte orașe). A rămas neschimbat. E același vechi perimetru in care — de neimaginat — specula, hoția, evaziunea fiscală, înșelătoria se practică la lumina zilei, de multe ori pe sub ochii neatenți sau blazați «1 autorităților lo

cale. Dar să ne apropiem mai mult de acest tirg ciudat și să vedem, concret, ce se petrece acolo ? E o vîn- zoleală de nedescris ! La prima vedere, ai senzația că fiecare di.ntre miile de oameni care populează talcio
temei, pulovere. Asistăm la o tîrguială :— Ia chilipiru’ — țipă un individ brunet tare... 500 lei un „Atlantic" !Cineva se apropie.

cu cintare de mînă: „Nemaipomenite — își recomandă el marfa — cum te uiți Ia ele stă ceasu’".Instinctiv, omul nostru se uită la ceasul abia cumpărat, .Tresare. într-adevăr, ii stătuse ceasul !— Dau 200...— 400 1

LA TALCIOC- 
marfă proastă, 

raiul speculanților
cul a pierdut ceva prețios și caută. Caută, caută cu înverșunare.— Ia fișu’ !— Merge ca moara, ia ceasu*.Tirgul vuiește. Unul se plimbă cu brațul plin de sculuri de mohair, altul cu maldăre de icoane, mulți o- feră cămăși, lenjerie pentru

— 250 !— 350 !Amatorul dă pe ceasul „Atlantic" ultimul preț și pleacă. îl urmărim cu intenția de a-1 întreba : „Ce resort tainic te-a împins să dai 350 lei pe un obiect fără garanție, neverificat ?“ Dar iată că aceluiași cumpărător îi aține calea un negustor

Talcioc — marfă proastă, raiul speculanților.Pe.uii platou, o femeie tî- nără etalase zeci de pulovere confecționate din mohair. Maria Manea, fără o- eupație, domiciliată în strada Hebe nr. 1 din Timișoara, cîștigă la fiecare pulover 200 de lei 1 Și-a creat o ,■ veritabilă industrie casnică.

Cumpără la „prima mină" sculul de mohair cu 20 de lei. Materia primă achiziționată o transmite propriilor ei lucrătoare clandestine. E o afacere bănoasă, dar ea intră direct sub incidența legii. De ce ? Simplu. M.M. nu are carnet de profesionistă, nu are a- telier oficial, nu plătește statului nici un fel de impozit, nu respectă nici un fel de preț. Practica descrisă are o dublă denumire : evaziune fiscală și înșelătorie publică.Alături de taraba cu pulovere din mohair este expusă lenjerie pentru femei. Proprietara mărfii, S. Mariana, tot fără ocupație, str. Gloriei nr. 19 Timișoara, e intermediară între furnizorii de materie primă și lucrătorii clandestini. O întrebăm într-o doară :— Ce număr are mașina dv. personală ?Se lamentează :— Zău dacă-mi aduc a- minte !— Dar marca o cunoașteți, cu siguranță !— A, da. Dacia 1 300.Se poate spune că nu e rentabil talciocul ? Pentru unii e chiar ultrarentabil. Recent a fost trimisă în judecată de către miliția municipiului Arad așa-numita „trupă Stanciu**, alcătuită
Gh. GRAURE(Continuare în pag. a IV-a)

este cu atît mai nejustificată cu cit neajunsuri asemănătoare au fost semnalate și în anul in curs. De pildă, Uzina de pompe din București a primit cu întirziere proiectele de execuție de la o serie de beneficiari — întreprinderea de construcții și reparații din Timișoara, Uzina chimică din Turda, Uzina de fibre sintetice din Iași, în aceeași situație s-au aflat și alte unități din industria construcțiilor de mașini — Grupul de uzine din Reșița, uzina „Unio“ din Satu-Mare, „Independența*1 din Sibiu. Ca urmare,' pe parcursul execuției planului, producătorii de utilaje au intervenit la furnizorii de metal, ce- rind livrări prioritare de metal, schimbări de sortimente. în asemenea condiții, furnizorii de metal au fost nevoiți să modifice programul de fabricația chiar de mai multe ori pe lună, așa cum s-a întîmplat la Centrala industrială de țevi și trefilate, unul dintre furnizorii importanți ai u- zinelor constructoare de -mașini.Se acreditează de către unii specialiști din Ministerul Industriei Construcțiilor da Mașini ideea că întirzierile in predarea documentațiilor de execuție a unor mașini și utilaje s-ar datora insuficienței capacităților din proiectare. Este un argument ce nu rezistă la o a- naliză mai atentă. Cînd în institute importante de proiectare, productivitate muncii planificată pe anul 1971 este inferioară celei realizate anul trecut, cind în Institutul de proiectări pentru industria construcțiilor de mașini, Institutul de proiectări laminoare — pentru a nu recurge decît la două exemple — se execută documentații tehnico-economice care, prin natura lor, nu intră în profilul acestor organizații de proiectare, cînd se abandonează proiecte pentru care s-au cheltuit mii de ore de lucru, în institutele respective numai de lipsă de'capacitate nu se poate vorbi. Cum 'spuneam mai înainte, insuficienta conlucrare dintre proiectanți, beneficiari și producători de utilaje este cauza-cauzelor situației necorespunzătoare create. Problema nu are decit o singură soluție și anume ca, în perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului, să se asigure o intensificare a eforturilor tuturor factorilor interesați și răspunzători de întocmirea
Dan MATEESCU

■sa

(Continuare în pag. a III-a)
Printre participanții la cel de-al V-lea Pavilion de mostre din Capitală se numără și Centrala industrială pielărie și încălțăminte Cluj, unitate economică înființată cu aproape trei luni în urmă, care grupează 12 fabrici de pielărie, încălțăminte și ma- rochinărie. La actualul pavilion, unitățile din cadrul centralei se prezintă cu o colecție cuprinzînd circa 2 000 de modele de încălțăminte din piele și înlocuitori, care se disting prin linia lor modernă, îmbinarea armonioasă între estetic și practic, paleta coloristică variată. Dintre modelele prezente la contractare se evidențiază creațiile fabricilor „Clujeana", „Solidaritatea" și „Crișul“-Oradea, „Bihoreana“-Harghita, „Liber- tatea“-Arad, „8 Mai“-Mediaș, „Ardeleana*‘-Alba Iulia, ,}Stră- duința“-Suceava, I.P.M.-Sport- Reghin.Modelele prezentate la contractări sint confecționate din piei cu finisaje moderne, din material textil și policlorură de vinii cu caracteristici tehnice îmbunătățite. în ansamblu, colecția cuprinde întreaga gamă de încălțăminte pentru toate virstele și toate ocaziile, de la încălțămintea pentru casă, la cea de stradă sau de gală. Colectivele de creatori din fabricile amintite și-au pus la contribuție ingeniozitatea, experiența și bunul gust, promovind cu îndrăzneală o linie modernă, practică, utilă, în prealabil, s-a făcut o largă consultare a cumpărătorilor, mai ales prin intermediul celor 17 magazine de prezentare și desfacere ale centralei din București, Cluj, Oradea, Arad, Bistrița, Reghin, Suceava, Sibiu etc.Bine Înzestrate din punct de vedere tehnic, fabricile de încălțăminte și marochinărie apar- ținînd centralei din Cluj au asigurat toate condițiile pentru a pune la dispoziția cumpărătorilor din țară și beneficiarilor din străinătate produse variate și de calitate superioară.

Ales. MUREȘANcorespondentul „Scînteii*



PAGINA 1 SClNTEIA — miercuri 6 octombrie 1971

1In centrul întregii activități
de partid: 

sarcinile educației comuniste

r

Consacrată dezbaterii programului 
de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, programul elaborat de se- eretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., plenara lărgită cu activul a Comitetului județean de partid Buzău, care s-a desfășurat zilele trecute, a prilejuit o vibrantă manifestare a adeziunii unanime la măsurile pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural-educative, a hotărîrii comuniștilor din județ de a-și consacra energia și priceperea transpunerii neabătute în viată a acestor măsuri. La lucrările plenarei a participat tovarășul Florian 
Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C, al P.C.R., ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.Spiritul de combativitate și intransigență partinică, caracteristic pentru întreaga desfășurare a dezbaterilor, s-a manifestat de Ia bun în- ceput, încă din informarea cuprinzătoare prezentată de tovarășul Ion Sîrbu, prim-secretar al comitetului județean de partid. Informarea a subliniat excepționala însemnătate * programului elaborat de partid ți — apelînd la numeroase exemple din activitatea colectivelor de muncă din întreprinderile industriale, din unitățile agricole, din instituțiile județului — a pus în evidență legătura strînsă ce există între munca productivă și activitatea politico-educa- tivă. Argument convingător în această privință, a continuat vorbitorul, «ste faptul că intensificarea muncii politico-educative, creșterea exigenței și combativității comuniștilor — deși perioada care a trecut de la a- pariția documentelor supuse dezbaterii este încă foarte scurtă — se răs- frîng încă de acum asupra activității din toate domeniile, mai ales asupra felului cum sînt îndeplinite sarcinile ce revin oamenilor muncii din județ în primul aii al actualului cincinal.Examinînd modul în care organele 
fl organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești din județ își desfășoară activitatea pentru ridicarea nivelului de conștiință la . înălțimea cerințelor actuale, vorbitorul a scos în evidență numeroase neajunsuri. Informarea a criticat îndeosebi slaba combativitate, atitudinea adeseori tolerantă față de abaterile de la disciplina muncii, de la normele socialiste de conviețuire, față de mentalitățile și atitudinile înapoiate, precum șî faptul că adesea organele și organizațiile de partid s-au orientat spre măsuri tehniciste, administrative, neglijînd instrumentul cel mai eficient de înrîurire — mun- oa politică vie, acțiunile .educative. , 
Se cere ridicată la un. nivel mai înalt educarea tineretului; răspun- ; deri mari revin în acest domeniu școlii, organizațiilor U.T;C., altor organizații de masă și familiei ; organizațiile de partid și fiecare comunist în parte trebuie să consacre mai multă atenție pregătirii multilaterale pentru muncă și viață a tinerilor, cultivării în rîndul lor a înaltelor trăsături politico-morale ale omului epocii socialismului, a atașamentului față de patrie și partid, față de cauza comunismului.în concluzia informării s-a insistat 
pe larg asupra îndatoririlor ce revin comitetului județean de partid, tuturor organelor locale de partid în înfăptuirea programului de educare comunistă a întregului popor.— O idee esențială pe care o desprindem din programul pe care îl dezbatem și pe care îl susținem cu toții — a spus tovarășul Nicolne 
Naftan, secretarul comitetului de partid de la Depoul C.F.R. Buzău — este aceea ca munca de partid să pună mai ferm în centrul său omul, problemele conștiinței. Ar fi greșit ,să se creadă că dacă îndeplinim planul de producție, înseamnă că munca politică se desfășoară satisfăcător : dacă studiem situația oricărei întreprinderi din județ, putem vedea că rezultatele în îndeplinirea planului ar fi fost mult superioare dacă amfi acționat mai ferm asupra conștiinței oamenilor, dacă organizațiile noastre de partid ar fi desfășurat o muncă politică vie, convingătoare, susținută.Dezvoltînd această idee, numeroși 
alți vorbitori, printre care tovarășii 
Gheorghe Milu, prim-secretar al Comitetului municipal Buzău al P.C.R., 
Constantin Stan, secretarul comitetului comunal de partid Padina, s-au oprit pe larg la rolul însemnat ce revine adunărilor de partid în dezbaterea principalelor probleme ale colectivelor de muncă ; trebuie să se acționeze mai ferm pentru ca adunările de partid să devină o adevărată școală de educație comunistă, de călire ideologică și politică a membrilor de partid, șă contribuie mai puternic la crearea unei atitudini intolerante față de lipsuri, față de manifestările de dezinteres, rutină sau superficialitate.Acționînd cu mai multă perseverență pentru ridicarea nivelului in- vățămîntuiui de partid — una din căile principale de înarmare a comuniștilor, a altor oameni ai muncii cu principiile teoretice, ale activității partidului, cu politica partidului — a spus tovarășa Catița 
Teodoreanu, secretara comitetului de partid de la Fabrica de confecții Rîmnicu-Sărat — trebuie să acordăm o atenție sporită îmbogățirii conținutului acestuia, legării mai strînse 
a problemelor ce se studiază de specificul preocupărilor, de , sarcinile concrete din fiecare întreprindere, de la fiecare loc de muncă. Este imperios necesar să înlăturăm cu desă- vîrșire tendința de a reduce această ■ muncă la repetarea și difuzarea unor teze abstracte, rupte de realitățile construcției socialiste în fiecare loc de muncă.în cuvîntul său, tovarășul Irimia 
Constantin, lăcătuș mecanic la întreprinderea de geamuri, a subliniat importanța perfecționării modului de pregătire a propagandiștilor, a celor cărora li se încredințează sarcina de a explica oamenilor problemele politicii partidului, sugerînd ca această pregă

tire să nu se rezume Îs prezentarea periodică a unor conferințe, ci să se facă diferențiat. Cît despre cadrele de partid cu munci de răspundere, membrii biroului și secretarii comitetului județean de partid, aceștia să fie pre- zenți în miezul activității de învăță- mint, șă țină expuneri, șă dea răspunsuri la ptoblehiele care-i preocupă pe cursanți, cu alte cuvinte, să devină cei dinții propagandiști ai or-, ganizației județene.Mai mul ți vorbitori — între care tovarășii Constantin Sandu, președintele Uniunii județene a cooperativelor de producție, Traian Ștel'ă- nescu, instructor al comitetului județean de partid, Stan Apostol, membru al biroului executiv al Consiliului județean al sindicatelor, Constan
tin Ghîgulescu, președintele comitetului județean al culturii și educației socialiste, Constantin Radoslav, primarul comunei Zărnești, și Lazăr Băciucii, redactor-șef al ziarului „Viața Buzăului" — s-au referit în’ cuvîntul- lor la necesitatea folosirii mai- intense a mijloacelor de care ’dispune județul pentru desfășurarea activității, cultural-educative ; ei au propus să se includă în planul de măsuri supus dezbaterii o seamă de acțiuni concrete pentru îmbogățirea și orientarea mai fermă a activității educative a instituțiilor de cultură și artă, a sindicatelor și celorlalte organizații de masă.Tovărășii Nastasia Cernăianu, judecătoare, Ion Mușat, cooperator Ia C.A.P. Blăjani, Vasile Chiriță, președintele C.A.P. Cislău, și-au axat
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intervențiile în dezbatere pe importanța deosebită a cultivării unor înalte trăsături morale — cetățenești, caracteristice omului societății socialiste, Formarea acestor trăsături este indisolubil legată de combaterea consecventă, cu intransigență revoluționară, a oricăror abateri de la normele noastre de conviețuire socială, a concepțiilor și atitudinilor retrograde, a tendințelor de parazitism, de căpătuială, de neanga- jare în efortul general al țării și poporului. Este necesar, spunea între altele tovarășul Gheorghe 
Bobotea, prim-vicepreședinte- al "comitetului executiv al consiliului popular județean, să acordăm cea mai mare atenție întăririi spiritului militant, răspunderii fiecărui comunist, indiferent de locul de muncă, de funcția pe care o ocupă, pentru cinstea, corectitudinea și disciplina colectivului din care face parte. Supunând unei, aspre critici manifestările de birocratism din activitatea unor organisme județene' și a unor persoane învestite cu munci de răspundere, care tărăgănează sau pur și simplu nesocotesc soluționarea problemelor ridicate de oamenii muncii, vorbitorul a relevat că doar printr-o luptă susținută, purtată- pe toate planurile, vom putea să. stîrpim definitiv. tarele birocratismului și șă consolidăm spiritul de echitate și dreptate caracteristic, societății noastre.După ce au exprimat sentimentele de dragoste și recunoștință cu care tînăra. generație răspunde grijii ce i-o poartă partidul și statul, tovarășii Vasile Zaharia, prim- secretar al comitetului județean U.T.C., Aurel Anghel, președintele consiliului județean al pionierilor, 
Clotilda Constantineseu, președinta comitetului județean al femeilor, colonel Ion Tătăranu și Pompiliu Rotam, procuror șef al județului, au evidențiat multiplele căi prin care organizațiile de partid trebuie să-și manifeste în mod mai susținut preocuparea pentru îndrumarea școlii, a organizațiilor de tineret, a celorlalți factori educativi, în vederea educării tinerilor în spiritul înaltelor răspunderi ce le revin în viața noastră socială.Făcînd o analiză . critică a situației din -domeniul activității politico-ideologice și cultural-educative, tovarășul Marin Simionescu, secretar al comitetului județean de partid, s-a oprit îndeosebi asupra deficiențelor existente în activitatea secție'i de’ propagandă a comitetului județean, a stilului defectuos de muncă al unor organe de partid și cadre cu munci de răspundere, care n-au asigurat o îndrumare continuă, un control riguros al modului cum se desfășoară această activitate. „Să începem prin a elimina cu desăvîrșire concepția greșită potrivit căreia de educație se ocupă doar activistul desemnat de organul respectiv, sau numai o secție, un sector. înfăptuirea sarcinilor de educare comunistă a poporului cere un înalt spirit de dăruire din partea fiecărui membru al partidului nostru".Luînd cuvîntul în încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul FLO
RIAN DĂNĂLACHE a relevat, într-o amplă expunere, multiplele semnificații ale dezbaterii de către întregul partid, de către întregul popor, a programului de excepțională însemnătate elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că a- ceastă dezbatere este menită să ajute pe fiecare membru de partid să înțeleagă in profunzime răspunderile sporite care ii revin ca militant revoluționar și participant activ la elaborarea și traducerea în viață a politicii partidului. Dezbaterea e menită să determine stabilirea la fiecare loc de muncă a modalităților concrete pentru formarea conștiinței înaintate, pentru cultivarea spiritului de intransigență față de lipsuri, a pasiunii în muncă pentru slujirea intereselor su

perioare ale națiunii, pentru ridicarea întregii activități educative la nivelul exigențelor impuse în mod obiectiv de. procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Obiectivul fundamental al măsurilor de îmbunătățire a activității politico-ideologice constă în ridicarea a- cesteia la nivelul rezultatelor obținute în celelalte domenii ale construcției socialiste, astfel incit conștiința socialistă să-și exercite cu mai multă vigoare și putere rolul de forță motrice a dezvoltării sociale.înfățișînd un amplu tablou al transformărilor înnoitoare pe care le-a cunoscut țara noastră în anii socialismului — transformări pregnant ilustrate și de puternica dezvoltare pe care a cunoscut-o județul Buzău — vorbitorul a stăruit asupra relației indestructibile dintre prefacerile de ordin material și cele de ordin spiritual. Realizările obținute în toate domeniile ar fi fost de neconceput fără transformarea oamenilor, fără înnobilarea personalității umane prin trăsăturile și idealurile socialismului și comunismului ; acest fapt pune în evidență justețea politicii partidului, care concepe opera de făurire a noii societăți ca un tot unitar și se preocupă să creeze condiții pentru mersul înainte atît în domeniul dezvoltării materiale, cît și în cel al dezvoltării conștiinței socialiste.Apreciind nivelul ridicat al dezbaterilor din cadrul plenarei, caracterul de lucru, constructiv al intervențiilor, felul cum acestea au dezvăluit eu curaj și principialitate partinică diferite lipsuri și neajunsuri, vorbitorul și-a exprimat convingerea că măsurile adoptate în adunările organizațiilor de partid și in plenara comitetului județean vor determina îmbunătățirea calitativă a activității politico-educative și, implicit, creșterea contribuției comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Buzău Ia înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R.In continuare, vorbitorul a subliniat necesitatea ca întreaga activitate de propagandă, de educare comunistă să fie strîns legată de înfăptuirea sarcinilor privind dezvoltarea economici, de îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite de partid. Problemele tehnice și de producție vor constitui, firește, și de aici înainte o sarcină principală a cadrelor din conducerea întreprinderilor și organizațiilor e- conomice, dar ele trebuie să înțeleagă că, preocupîndu-se de îndeplinirea planului, a sarcinilor economice, sînt datoare să facă apel la pîrghiile muncii politice. Aceasta are un rol-cheie în formarea unei ă- titudini înaintate față de muncă și proprietatea obștească, în consblidărea unei discipline ferme în muncă. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, cei care sint învestiți de partid și popor cu o muncă de conducere nu pot fi • și nu trebuie să fie considerați doar specialiști cu răspunderi pur profesionale, oricît de importante ar fi ele. Aceste cadre sînt, și trebuie să fie, în primul rind oameni politici, mi- litanți pentru înfăptuirea liniei partidului in domeniul respectiv de activitate. In acest context, comitetul județean de partid este dator să acorde o mai mare atenție îndeosebi specialiștilor din agricultura județului, dezvoltării spiritului lor de răspundere.Factorul hotărîtor în îmbunătățirea muncii de educare a maselor este ridicarea continuă a rolului conducător al partidului, a răspunderii și exigentei organelor și organizațiilor de partid din întreprinderi, unități agricole și instituții culturale în îndrumarea acestei activități. Numai așa se'poate obține în întreaga activitate ideologică și culturală o întărire reală a spiritului de partid, a spiritului clasei muncitoare, a combativității și fermității comuniste. Influența educativă a muncii desfășurate de organizațiile de partid se exprimă în ultimă instanță prin activitatea și exemplul comuniștilor. Fiecare comunist trebuie să fie, în acest sens, un luptător hotărît, de avangardă. împotriva vechiului, a mentalităților, influențelor străine de societatea noastră. El trebuie să acționeze cu pasiune pentru promovarea echității sociale, să fie în toate împrejurările, în societate ca și în viața de familie, un exemplu de principialitate și atitudine corectă.Ne simțim și cu acest prilej îndemnați — a spus vorbitorul în încheiere — să exprimăm sentimentul de mîndrie și satisfacție, fericirea ce-o încercăm noi, comuniștii, toți oamenii României socialiste, gîndin- du-ne la înălțătoarea pildă de devoțiune comunistă, de slujire fără preget, cu competență și pasiune revoluționară, a cauzei partidului, a năzuințelor celor mai arzătoare ale poporului, la pilda strălucită pe, care ne-o dă, prin întreaga sa activitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul înțelept și iubit al partidului și statului nostru, personalitate de mare prestigiu a vieții politice internaționale. 'în încheierea lucrărilor plenarei, într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au a- dresat COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă, în care se spune, printre altele : „în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Buzău, ne angajăm în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general. să"” ne consacram toate forțele, întreaga noastră capacitate, energie și putere de muncă, slujirii cauzei partidului, intereselor oamenilor muncii, să muncim cu dăruire pentru creșterea potențialului economi? și cultural al județului nostru, pentru sporirea contribuției acestuia la ridica-, rea României socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației".

Nicolae ARSENIE 
Radu GHEORGHIU
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Caracterizată prin unanima adeziune la programul de măsuri pentru îmbunătățirea muncii politico-ideologice și cultural-educative, plenara lărgită cu activul a Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R. a confirmat că sarcinile trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de conducerea partidului, oglindesc cu fidelitate realitățile vieții noastre politice și sociale, exprimă cerințe vitale pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Gheorghe, Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.Intr-o amplă informare, tovarășul 
Nicolae Tăbircă, prim-secretar al Comitetului județean de partid Dîmbovița, a analizat multilateral, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de organizațiile de masă și obștești, de instituțiile culturale din județ pe tărîmul muncii politico-educative, a insistat asupra căilor, și mijloacelor, menite să. asigure o îmbunătățire substanțială a activității pe acest tărîm — condiție esențială a ridicării conștiinței socialiste a oamenilor muncii la nivelul cerut de etapa actuală de. dezvoltare a societății, de perspectivele descinse poporului nostru de Congresul, al X-lea al P.C.R. Relevind că după apariția documentelor supuse dezbaterii. s-a acționat cu mai multă hotărire pentru a imprima activității politico-educative o eficiență sporită, vorbitorul a arătat că. adunările organizațiilor de partid din județ, observațiile critice și propunerile . făcute au exprimat hotărîrea fermă a membrilor de partid de a face totul pentru creșterea spiritului combativ, militant în munca de educație- comunistă.Prezentînd plenarei o serie de acțiuni cu bune rezultate în acest domeniu, care se cer extinse și generalizate, informarea a pus accentul pe -neajunsurile din munca politico- educativă — caracterul formal al dezbaterilor din unele adunări de partid, insuficienta preocupare pentru ridicarea răspunderii comuniștilor, combativității lor față de manifestările de indisciplină, de neglijență în apărarea avutului obștesc.Planul de măsuri prezentat dezbaterii a jalonat căile pentru perfecționarea întregi! munci politico-educative din județ — creșterea rolului educativ al adunărilor generale ; în învățămintul de . partid, dezbaterea problemelor teoretice in strînsă legătură cu preocupările colectivelor de •muncă din fiecare unitate ; inițierea de simpozioane, expuneri, consultații pentru cunoașterea temeinică și însușirea de către întregul activ de partid1 și 'de "stat a documentelor Și hotăririlbr partidului, a principalelor probleme ale politicii sale interne'și internaționale, a legilor statului. Organizațiile de bază vor . fi sprijinite in .îmbunătățirea activității, colectivelor de agitatori, a gazetelor de perete, a brigăzilor artistice, o atenție deosebită acordindu-se muncii politice în rindul navetiștilor, expunerilor lunare pe care le vor face cadre de partid și din conducerea tehnico-administrativă în căminele constructorilor, petroliștilor, muncitorilor forestieri. O serie de măsuri vizează îmbunătățirea activității instituțiilor de artă și cultură ; în școli, accentul va fi pus pe legarea învățămîntului de producție, pe cultivarea dragostei de muncă, pe, dotarea atelierelor-școală în toate unitățile, pe îmbunătățirea activității de predare a științelor sociale, pe însușirea de temeinice cunoștințe în îmbinare cu formarea elevilor îri spiritul patriotismului socialist și internaționalismului proletar.— Ținînd seama că in orașul Găești au luat ființă și s-au dezvoltat importante întreprinderi de interes republican — uzina de frigidere, uzina de reparat utilaj chimic, cea de prefabricate -r a arătat în cuvîntul său tovarășul Victor Moșteanu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Găești — obiectivul principal al muncii noastre politice a fost cultivarea unei atitudini înaintate în muncă și a unei legături efective cu aceste locuri, în așa fel ca fiecare să se ■ simtă legat prin mii de fire de unitatea și orașul in care lucrează. Menționind o serie de rezultate pozitive, vorbitorul a arătat că mai sînt muncitori la care nu se manifestă suficientă grijă pentru mașinile încredințate și a subliniat necesitatea intensificării muncii politice de masă, a folosirii unor forme care în decursul anilor și-au dovedit eficacitatea : gazete de perete,, panouri de popularizare a rezultatelor pozitive, afișe satirice, brigăzi, artistice de agitație.Multiple aspecte ale activității politice a comuniștilor pentru mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan în domeniul industriei au fost abordate de tovarășii 
Ion Gătejoiu, secretar al comitetului de partid de la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, Remus Moraru, propagandist la schela de extracție Moreni, Aurel Micu, directorul general al grupului de șantiere Tîrgoviște. A fost evidențiat faptul că exemplul personal al comuniștilor în munca politică și profesională, in întreaga comportare socială exercită o puternică influență asupra colectivului, îndeosebi asupra tineretului. O experiență pozitivă au acumulat organizațiile de partid de la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, unde numeroși comuniști fruntași in producție se preocupă îndeaproape de educarea tinerilor, nu numai sub aspectul, transmiterii cunoștințelor meseriei, ci și al formării profilului politico-moral al acestora. Vorbitorii au arătat că persistența unor acte de indisciplină — absențe nemotivate, ințirzieri, lipsă de grijă pentru întreținerea utilajelor — nu trebuie combătută numai pe cale administrativă, ci mai ales, prin ridicarea rolului opiniei publice de masă, prin adunări de partid, de sindicat sau U.T.C. ’care să ia în discuție abaterile.Problemele complexe ale muncii politico-educative la sate au fost pe larg abordate de tovarășii Gheorghe 
Aldea, secretar al comitetului comunal de partid Comișani, Gheorghe 
Stanciu, secretar al comitetului de partid din cooperativa agricolă de producție Titu, Vasile Tudose, preșe

dintele C.A.P. Dobra, care au subliniat că acțiunile întreprinse — strîns legate de sarcinile dezvoltării agriculturii, ale ridicării satului pe noi coordonate de cultură și civilizație — trebuie să aibă mereu ca unul dintre obiectivele principale cultivarea trăsăturilor de hărnicie și cinste ale țăranului român. Brigăzile științifice trebuie folosite mai frecvent, pentru a răspîndi concepția \ materialist dialectică despre lume și viață a partidului nostru.Tovarășii Ion Bucur, prim secretai al comitetului județean al U.T.C., 
Elena Georgescu, directoarea liceului din Fieni, Marin Pir joi, ofițer, s-au referit în cuvîntul lor la misiunea plină de răspundere ce revine comuniștilor în educarea tineretului în spiritul principiilor socialismului, ale eticii comuniste. Subliniind necesitatea intensificării educației prin muncă și pentru muncă a tinerilor; ei au arătat că se mai manifestă la unii tineri.. tendința de a fugi , de munca productivă, tendință încurajată de unii părinți și. chiar de unii educatori, concepția individualistă că li se cuvine totul fără a se achita, de îndatoririle, ce ie au față de societate.Relevind că imensa, majoritate a tinerilor muncesc și învață cu. seriozitate, își manifestă prin eforturile de zi cu zi — în industrie și a- gricultură, pe șantierele muncii; patriotice, în școli și laboratoare — a- tașamentul față de politica partidului, dragostea de patrie, vorbitorii

Plenara lărgită

a Comitetului județean 

de partid Dîmbovița

au arătat cît dte necesar este ea în, activitatea educativă să sfi scoată în' relief profunda satisfacție pe care o dă conștiința îndeplinirii sarcinilor profesionale, continua perfecționare în meseria aleasă. Ca factor de mare însemnătate în procesul educativ a fost apreciată îndeplinirea indicațiilor date de conducerea partidului cu privire la înființarea atelierelor-școală în învățămintul general și liceal și introducerea pregătirii tehnico- productive ca disciplină obligatorie in școală. Deși acțiunea este abia la început, pînă în prezent au fost a- meitajâte în județ 65 de ateliere- șcpălăv țo^țe școlile generale 4e..?eee ani șî liceele fiind dotate cu o p'arte din materialele necesare desfășurării acestei activități, menită, să concure la procesul, complex de. îmbinare a cunoștințelor teoretice cu practica.Despre rolul comuniștilor în transmiterea către tînăra generație a tradițiilor revoluționare ale partidului și poporului nostru, ale clasei muncitoare și despre însemnătatea cunoașterii de către tineri a vieții grele pe care au trăit-o oamenii muncii in vremea stăpînirii burghezo-mo- șie.rești, precum și despre necesitatea 'unei mai largi popularizări a profundelor transformări petrecute în țara noastră în anii construcției socialismului, a vorbit tovarășul Ion Bănulescu, membru de partid din ilegalitate.Modalitățile menite a înlesni concentrarea tuturor factorilor cultural- educativj în direcția ridicării conștiinței oamenilor muncii la nivelul exigențelor construcției societății Socialiste multilateral dezvoltate au constituit tema intervențiilor tovarășilor Ion C, Petre, președintele Consiliului județean al sindicatelor, 
Ion Gavrilă, președintele Comitetului județean al culturii și educației socialiste, Hariton Lungu, directorul căminului cultural din comuna Văleni—Dîmbovița, Mihai Ilicca, procuror șef al procuraturii județene, Maria Gîlmeanu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Pucioasa. Vorbitorii au arătat că în multe localități căminele culturale și cluburile nu își îndeplinesc menirea de lăcașuri de educație politică și culturală, desfășurînd în mod aproape exclusiv, unilateral, activități distractive. îmbogățirea conținutului activității la, aceste instituții impune o preocupare sporită pentru realizarea de expuneri interesante și atractive pe probleme care interesează pe oamenii muncii, o selecție exigentă a repertoriului formațiilor artistice de amatori, popularizarea mai largă a cărții în biblioteci, _ în primul rind a cărții social-politice. Pentru desfășurarea unei bogate activități culturale de niasă există în toate satele și orașele județului forțe suficiente, un mare număr de intelectuali — profesori, medici, agronomi, ingineri etc. Din păcate, unii dintre ei se mărginesc la activitatea lor strict profesionala, iar uneori — din cauza Unei preocupări excesive pentru navetă — nu-și îndeplinesc nici măcar îndatoririle de 'serviciu pentru care primesc salariu. Organizațiile de partid, consiliile populare, acționînd pentru ridicarea condițiilor de trai ale intelectualilor ■ la, locurile lor de muncă, au, totodată, îndatorirea să-i atragă la întreaga viață economică, politică ' și socială a localității respective, să sădească în rîndul lor sentimentul înaltei responsabilități civice față de oamenii muncii,, față de popor.Luind cuvîntul la încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul GHEOR
GHE STOICA a arătat că dezbaterea de către întregul partid a problemelor îmbunătățirii activității politico-ideologice, de educare comunistă, are menirea de a ajuta pe fiecare membru al partidului nostru să înțeleagă. în profunzime răspunderile sporite ce-i .revin pentru propria sa pregătire marxist-leninistă, pentru cultivarea în rîndul oamenilor muncii a conștiinței socialiste, să sporească participarea comuniștilor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului în toate domeniile de activitate.După ce a făcut o cuprinzătoare trecere în revistă a realizărilor obținute de poporul nostru în cursul cincinalului precedent în industrie și agricultură, în ridicarea nivelului de 

trai, tn perfecționarea relațiilor sociale și după ce a relevat lin șir de procese caracteristice ale societății noastre, cum ar fi afirmarea tot mai puternică a rolului clasei noastre muncitoare în conducerea întregii activități politice . și social-culturale, vorbitonil a subliniat însemnătatea, elaborării de către Congresul al X-lea a programului făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate Recentele documente in problemele muncii ideologico-educative ilustrează în mod pregnant spiritul militant, consecvența cu care conducerea partidului nostru se preocupă de înfăptuirea mărețelor obiective trasate de Congresul al X-lea, dovedesc încă o dată strălucitele calități de conducător al partidului si statului ale secretarului general al partidului, exemplul dat tuturor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin spiritul său de înaltă răspundere pentru dezvoltarea României socialiste.Documentele aflate în dezbaterea tuturor organizațiilor de partid subliniază că factorul hotărîtor pentru 'îmbunătățirea muncii de educare a maselor constă in ridicarea continuă a rolului conducător al partidului îri toate domeniile activității ideologice și culturale. In condițiile actuale, cînd conducerea societății trebuie să se Înfăptuiască mai mult ca oricind pe baze științifice, pe temeiul cunoașterii și aplicării creatoare a legilor ’ obiective ale dezvoltării sociale, problemele- activității teoretice capătă o deosebită importanță.In expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea activului de partid din domeniul ideologiei sint abordate probleme teoretice de excepțională însemnătate, care se.cer studiate de întregul nostru partid : definirea conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată, analiza schimbărilor survenite in structura socială, roiul clasei muncitoare ca forță de avangardă a societății, probleme legate de creșterea rolului partidului și statului socialist, de raportul dintre fondul de acumulare și fondul de consum, de rolul conștiinței socialiste, precum și probleme din domeniul eticii, al echității sociale, probleme ale umanismului socialist și ale democrației socialiste. Perfecționarea pregătirii politico- ideologice a activului de partid și de stat, dezvoltarea trăsăturilor moral- politice ale comunistului, că-militant înflăcărat pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate constituie o cerință fundamentală pentru progresul necontenit al patriei noastre.Evocînd drumul de lupte și victorii al partidului nostru in decursul a pește, „50 de ani, vorbitorul a subliniat faptul că, "în condițiile regimului burghezo-mdșieresc, comuniștii au"fost capabili -să inițieze. și să conducă mari acțiuni revoluționare in ciuda prigoanei și ilegalității, tocmai datorită devotamentului lor fără de margini față de cauza poporului, înarmării lor politico-ideologice cu învățătura partidului, cu ideile mar- xism-leninismului.Aceste tradiții se cer continuate și dezvoltate în etapa infinit mai înaltă a zilei de azi, cind poporul e stăpînul propriilor sale destine, cirid partidul comuniștilor este cîrmaciul întregii- noastre dezvoltări economice și sociale. In etapa actuală, partidul se preocupă,, cum e și firesc, nu numai de crearea unei abundențe de bunuri materiale, ci și de făurirea omului nou. Acesta este sensul sarcinilor multiple pe care le cuprinde programul de dezvoltare și radicală îmbunătățire a activității politico-ideologice. și cultural-educative./în continuare, vorbitorul s-a ocupat de măsurile concrete necesare in diferite domenii pentru traducerea în viață a programului de educație marxist-leninistă adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. O atenție deosebită se cere acordată sarcinilor ce revin organizației județene de partid în domeniul educației tineretului. Școala trebuie să devină principalul factor de educație și cultură, iar slujitorii ei sint datori să considere sarcina formării și educării generațiilor viitoare drept principala lor îndatorire patriotică și cetățenească. Trebuie combătute cu toată fermitatea tendințele de parazitism, de viață ușoară, fără muncă, ce se mai în- tîlnesc la unii tineri.în ce privește activitatea de propagandă, nu pot fi trecute cu vederea neajunsurile ce se mai manifestă în acest domeniu. Munca ideologică și cultural-educativă revine, nu numai în sarcina celor care lucrează efectiv în acest domeniu, ci tuturor organelor și organizațiilor de partid — de la comitetul județean pînă la organizația de bază — tuturor comuniștilor.Un loc important a consacrat vorbitorul activității politico-educative la sate, în special in cooperativele agricole de producție. Trebuie, de asemenea, să ne preocupăm în mod deosebit, a spus el, de desfășurarea unei bogate activități culturale, interesante și atractive, în rîndul femeilor ce lucrează in cooperative, să le ușurăm munca prin crearea de brutării și a altor secții anexă, astfel incit să asigurăm condiții pentru o cil mai intensă participare a lor la viața, obștească a satului, a țărți.hi încheiere, tovarășul Gheorghe Stoica și-a exprimat convingerea că organizația județeană Dîmbovița va face totul ea măsurile stabilite în vederea îmbunătățirii activității de educație marxist-leninistă a membrilor de. partid, a tuturor oamenilor muncii să fie traduse în viață.După adoptarea planului de măsuri privind îmbunătățirea activității politico-ideologice. in aplauzele entuziaste ale participanților,-a fost aprobat textul unei telegrame adresate 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, între altele : „Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că rodul muncii de educare marxist-leninistă a maselor se va ilustra convingător în entuziasmul cu care întreaga populație a județului nostru, în frunte cu comuniștii, va participa la înălțarea noilor edificii ale socialismului pe acest pămint bogat în istorie, la realizarea exemplară a tuturor sarcinilor decurgind din vastul program elaborat de Congresul al X-lea al partidului".

Sorin STRUJAN 
Constantin SOCI

Festivitate
la Turnul
Chindiei

facă într-un cadru so- aparte. Obiceiul a fost
Tradiția scolii generale nr. 129 din Capitală, este ca. intrarea noilor pionieri in organizație să se lemn, respectat, și anul acesta, cind zece elevi, cei mai buni din clasa a III-a, au primit cravata ‘ roșie în decorul natural al cetății Tîrgoviștei și al Turnului Chindiei. „Lecția" de istorie pe viu, programul artistic pe care pionierii mai mari l-au susținut apoi au făcut ca momentul primirii noilor pionieri să devină. și mai emoționant. Adresînd u- rările cuvenite tinerilor .purtă-. tori ai cravatelor roșii, felicltăttî,> totodată, - școala pentru inițiativa sa ! • ' "■

și ei ceva 
pe suflet

Alexandru Gheorghe și Gheorghe Gheorghe din comuna Sinești (Ilfov) aveau intre ei niște vechi diferende. Zilele trecute, întîl- nindu-se întimplător pe drum, au reluat „discuția" cu „argumente" care lasă urme. Unul avea asupra sa un cuțit, iar celălalt un ciomag. După cite- va „replici" reciproce, ambii au fost internați in stare gravă la spitalul de urgență din Capitală. Medicii speră să le repare amîndurora rănile trupești, dar nu și pe cele sufletești. Pentru aceasta, organele de menținere a ordinii publice le întocmesc actele necesare. Și pot să fie siguri că se va găsi o soluție cu care amîndoi să fie definitiv impăcați.
Pe cînd
„dușul"?

De aproape două săptămtni, 
pe strada Covasna, din cartierul 
Berceni-Sud, se afli aruncate, 
pe un maidan, două căzi de baie' 
nou-nouțe. Deși am stăruit, 
n-am reușit să aflăm cui 
aparțin,. Nu știu nici copiii din 
împrejurimi, care le-au transfor
mat intr-un inedit loc de joacă. 
De bună seamă insă, ele sint 
înregistrate, pe undeva, in evi
dențele vreunei unități construc
toare. De aceea sperăm că pă
gubașii își vor verifica gestiunea 
recuperindu-le și aplicind, tot
odată, celor ce le-au aruncat cu 
atîta nepăsare, „dușul" ce li se 
cuvine.

Numisma
utică... penala

Mariana Helga Papuc, ospătară 
la restaurantul „Debarcader" din 
stațiunea Eforie Nord, începuse 
să frecventeze de la o vreme nu
mai magazinele alese, în care 
putea să-și procure mărfurile 
preferate în valută forte. ■ Pină 
Intr-o zi, cind un vînzător a în
trebat-o din curiozitate de unde 
are valuta cu care voia să achi
te o notă de plată foarte încăr
cată. $i cum dumneaei a început 
să dea din colț în colț, au fost 
sesizate organele de. resort. Tn 
urma unui control amănunțit, s-a 
stabilit că avea o adevărată „co
lecție" de valută străină : dolari, 
mărci, șilingi, lire, zloți ș.a. Date 
fiind scopurile pentru care fusese 
agonisită (rămîne de văzut pe ce 
căi), întreaga colecție de numis
matică... penală a fost confiscată. 
După terminarea cercetărilor, co
lecționara va suferi consecințele.

Nu-i
de joacă!

In mai multe rindu-n. Constan
tin Handrache, șeful depozitului 
de jucării, produse și articole 
cosmetice ale O.C.L. produse 
industriale din Botoșani a fost 
avertizat in legătură cu modul 
incorect in care recepționa și 
păstra mărfurile. De fiecare dată 
insă, gestionarul lua sfaturile 
(apropo de jucării) in... joacă. 
Așa se face că prejudiciul, cum 
s-a constatat recent, s-a ridicat 
la 93 042 de lei. Sumă pe care 
C.H. va trebui, datorită negli
jenței și superficialității sale, »-o 
suporte din propriul buzunar. 
93 000 lei I Nu-i „jucărie".

Rubrică redactată de t

Gheorghe DAVID
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenjifor 
„Scînfeii".
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Făurirea omului nou - 
țelul major al muncii 

politico-educative

Programul de educare 
comunistă polarizează eforturile 
tuturor organizațiilor de partid

înaltele trăsături morale, patriotismul fierbinte, spiritul de abnegație dovedite de oamenii muncii din județul Satu-Mare în dramatica încleștare cu stihia apelor dezlănțuite în primăvara anului trecut, ca și în reconstrucția locuințelor și a unităților economice distruse, le-am regăsit, reflectate pe alte planuri, în lucrările plenarei lărgite a comitetului județean de partid consacrate dezbaterii sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid în lumina programului de educare comunistă adoptat de conducerea partidului la propunerea și din inițiativa tovarășului Nlcolae Ceaușescu. S-au putut constata și de această dată, aceeași exigentă responsabilitate, același spirit de fermitate și cutezanță caracteristice unei puternice conștiințe partinice. La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Exigența, combativitatea și principialitatea care au caracterizat plenara s-au exprimat de la început în cuprin- zătoarea informare prezentată de tovarășul Iosif Uglar, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid.înfățișînd un succint tablou al marilor mutații petrecute în județ pe plan economic, politic, social, spiritual, rod al muncii creatoare, libere și înfrățite a celor ce muncesc pe aceste meleaguri -r români, maghiari, germani și de alte naționalități — informarea a relevat puternica influență mobilizatoare pe care a exercitat-o asupra maselor ideologia mar- xist-lenlnistă a partidului, evidențiin- du-se, astfel, marea forță transformatoare a ideilor atunci cînd sînt însușite de mase. Trebuie arătat, totodată, că în multe organizații de partid s-au făcut simțite tendințe de formalism și lipsă de inițiativă, au scăzut exigența, preocuparea pentru munca politico-ideologică, pentru activitatea de ridicare a conștiinței socialiste, ceea ce a avut efecte negative asupra activității economice și sociale. Tocmai de aceea, se impune, in lumina hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al partidului, a programului de ediiA cație comunistă, întărirea rolului , conducător al organizațiilor de bază, perfecționarea muncii de propagandă, revitalizarea adunărilor generale de partid și transformarea lor în adevărate școli de educație comunistă, reevaluarea intr-un spirit nou, militant, puternic ancorat in realitățile județului, a formelor muncii politico- educative de masă, in centrul căreia să fie situat țelul nobil de făurire a profilului spiritual al omului nou, înaintat, animat de idealurile comunismului, profund ■ devotat cauzei partidului, consăcrîhdu-și toate forțele operei de edificare a societății socialiste muItllatâr&L dezvoltate; ’ / Mai multă competență, exigență și seriozitate se impune în activitatea' ' educativă de modelare spirituală a tinerei generații, în rîndurile căreia se manifestă încă atitudini retrograde, cosmopolite, tendințe de căpătuială străine societății noastre. Organizațiile U.T.C. vor trebui îndrumate să cultive în mai mare măsură în conștiința tineretului dragostea față de muncă, respectul datorat clasei muncitoare, întregului popor, atașamentul fierbinte pentru patrie și partid, sentimente pe care e chemat să le exprime concret, nemijlocit prin muncă plină de pasiune și dăruire în slujba înaltelor idealuri ale sociaA lismului.Relevînd In mod critic și autocritic lipsurile existente în activitatea politico-ideologică, răspunderea nemijlocită ce revine comitetului județean de partid, biroului său pentru existența acestora, tovarășul Iosif Uglar a arătat că dezbaterile care au avut loc în organizații, criticile și propunerile formulate cu acest prilej au permis adoptarea unor măsuri a căror înfăptuire a și început. Așa, de pildă, în patru orașe și în 10 centre de comune din județ, se organizează puncte de documentare pentru propagandiștii și cursanții din. invăță- mîntul de partid ; s-a intensificat activitatea brigăzilor artistice de agitație la casele de cultură, cluburile / muncitorești și căminele culturale. Sînt în curs de aplicare măsuri vi- , zînd creșterea rolului organizațiilor de partid în educarea marxist-leninistă a maselor ; imprimarea unui înalt spirit de principialitate și combativitate revoluționară adunărilor ' generale de partid ; dezbaterea și însușirea aprofundată a documentelor de partid și de stat, a cuvîntărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, im strinsă legătură cu problemele ce le ridică activitatea economică, socială și politică a județului ; perfecționarea stilului, a metodelor de organizare și conducere a muncii de propagandă și politico-educativă ; constituirea pe lingă fiecare organizație U.T.C. a unei brigăzi permanente de muncă patriotică.Evidențiind realismul profund al măsurilor adoptate de conducerea de partid în vederea perfecționării activității politico-ideologice, ridicării acesteia la nivelul progreselor realizate în alte domenii ale construcției socialiste, tovarășii Vasile Gîta, prim- secretar al Comitetului municipal de partid Satu-Mare, Mihai Pop, Erou al muncii socialiste, muncitor la uzina „UNIO", George Bereteanu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Cărei, loan Caița, președintele consiliului județean al sindicatelor, au arătat că pentru a spori caratele educative ale muncii politice de ' masă este nevoie de o acțiune ho- tărîtă, angajată a tuturor comuniștilor. Ei au combătut tendințele de corelare artificială a rezultatelor din producție cu activitatea educativă, în condițiile cînd aceasta din urmă nu răspunde pe deplin dezideratelor ce-i stau în față. Este de datoria organizațiilor de partid și sindicale de a acționa pe un front larg, atotcuprinzător, în așa fel ca munca politico- educativă să contribuie în mai mare măsură la realizarea sarcinilor economice majore.Anul acesta în agricultura județului s-au obținut adevărate producții record, au arătat tovarășii Maria Mărcuș, cooperatoare la C.A.P. Po- tău, și 'Vasile Oiegaș, secretarul Comitetului comunal de partid Livada. Deșigur, ele reflectă hărnicia, priceperea țărănimii noastre, ca și roadele muncii educative a organizațiilor de partid sătești. Aceasta nu ne poate determina să nu vedem efectele negative provocate de slaba participare la muncă a unor coope

ratori în perioadele hotărîtoare pentru soarta producției, tolerarea abaterilor de la normele democrației cooperatiste, cazurile de sustragere' din avutul obștesc, fenomene întîlnite, din păcate, în unele cooperative agricole și împotriva cărora organizațiile de partid trebuie să îndrepte întreg arsenalul mijloacelor de influențare a conștiințelor în scopul creării unei opinii intransigente față de asemenea apucături.Un instrument deosebit de important în procesul de înrîurire a conștiinței maselor, de formare a trăsăturilor omului nou îl constituie în- vățămîntul de partid, au subliniat în cuvîntul lor tovarășii Gheorghe Cadar, secretar al Comitetului orășenesc de partid Negrești-Oaș, Petru Șandor, activist al comitetului județean de partid, Adalbert Bauer, secretarul Comitetului de partid al lucrătorilor sanitari din municipiul Satu-Mare. Folosesc organizațiile de partid, cu consecvență și pricepere acest prețios instrument ?— Este o realitate că învățămîntul de partid, a spus tovarășul Octavian Luțaș, secretar al comitetului județean de partid, cu toată marea sa sferă de cuprindere, nu este destul de eficient. Manifestările de formalism în desfășurarea acestuia se reflectă în numărul cursanților — peste 42 000, mai mare decît forța noastră propagandistică — în conținutul său nediferențiat, slaba pregătire a unor propagandiști, ca și insuficienta participare la dezbateri a cadrelor, de
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specialiști, care l-ar putea potența valențele educative. Eliminarea acestor neajunsuri, subordonarea întregii activități de propagandă formării profilului politico-moral al comuniștilor, cu deosebire al celor primiți de curînd în partid, constituie unul dintre principalele imperative aflate în fața organizațiilor de partid.Aspectele variate de îmbunătățire a climatului moral și spiritual în care trăiește, învață și muncește tineretul, de plămădire a conștiinței acestuia, au fost larg abordate, printre alții, de tovarășii Doina Donuțiu, judecător, Grigore Sălăjan, prim-secretar al comitetului județean .1J.T.C., Gheorghe Cosma, directorul. Liceului nr. 1 Satu-Mare. Ei au arătat că sensul fundamental al preocupărilor privind formarea tineretului trebuie să-1 constituie activizarea muncii de educare comunistă, în așa fel ca fiecare tînăr să înțeleagă că ceea ce poate da satisfacția supremă omului înaintat este de a muncii cu elan și energie pentru propășirea patriei și ridicarea ei pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației. în acest context își găsește rațiunea și activitatea de prevenire, de 'combatere fermă a tuturor actelor antisociale, a atitudinilor retrograde.Modalitățile menite a asigura înflorirea vieții spirituale a tuturor oamenilor muncii din județ — români, maghiari, germani și de alte naționalități — a fost tema la care s-au referit tovarășii Boroș Mihaly și Ernst Haulier, președinții consiliilor județene ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară și, respectiv, germană, Acs Alajos, directorul Teatrului de Nord, Elvira Toth, profesoară, care au subliniat necesitatea ca activitatea politico-educativă să contribuie în mai mare măsură la cimentarea mai departe a prieteniei și unității frățești a tuturor locuitorilor județului, să cultive patriotismul socialist și internaționalismul proletar.Emoționante, pline de patos revoluționar au fost intervențiile tovarășilor Rozalia Szekely și Grigore Cîm- pian, pensionari, vechi membri ai partidului. Subliniind că și în anii ilegalității partidul a militat pentru formarea omului caracterizat de înalte trăsături morale, de conștiință revoluționară, comunistă, ei au accentuat datoria de a continua, pe planuri superioare, tradițiile înaintate ale partidului nostru, necesitatea de a cultiva și dezvolta necontenit sentimentul înaltei responsabilități față de interesele poporului, atașamentul față de idealurile socialismului.Alți vorbitori, printre care tovarășii Ștefan Ilok, primarul comunei Hodod, Florica Roghina, președinta comitetului județean al femeilor. Paul Er- doș, grafician, maestru emerit al artei, Gheorghe Ene, ofițer, s-au referit la necesitatea ca instituțiile de stat să acorde o atenție sporită educării cetățenilor, să aducă o mai mare contribuție la ridicarea conștiinței socialiste a maselor.Ar fi fost de așteptat, evident, ca exigența, analiza critică și autocritică, dominante în plenară, să constituie un exemplu pentru toți vorbitorii. Din păcate, intervenția tovarășului Vasile Cristea, președintele comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, s-a „remarcat" doar prin generalități, prin eludarea criticilor întemeiate ce i s-au adus în informare și în cuvîntul altor vorbitori.în încheierea dezbaterilor plenarei, tovarășul VASILE PATILINET a rostit o amplă expunere, evidențiind excepționala însemnătate a programului de educație comunistă adoptat de conducerea partidului, la propunerea și din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, program menit să propulseze întreaga activitate ideologică și politică la. nivelul cerințelor actuale ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Importanța deosebită a recentelor documente de partid — a subliniat vorbitorul — derivă din faptul că ele sînt menite să asigure creșterea rolului organizațiilor de partid în conducerea Întregii vieți sociale, ajută pe fiecare membru al partidului să înțeleagă in profunzime răspunderile majore ce-1 revin în elaborarea și traducerea în viață a politicii marxist-leniniste a partidului nostru.în continuare, vorbitorul a ară

tat că măsurile prevăzute în programul de educație comunistă a întregului popor corespund unei necesități obiective impuse de actualul stadiu de dezvoltare a țării noastre, de cerințele ridicării întregii munci politico-ideologice și cultural-educative pe un plan calitativ superior, astfel încît ea să do- bîndească o mai mare capacitate de influențare a conștiințelor, de promovare în masele largi a ideologiei partidului, o sporită combativitate împotriva oricăror rămășițe ale influențelor ideologiei burgheze, a mentalităților și deprinderilor retrograde, străine principiilor etice comuniste și spiritului de partid. Evident, această necesitate decurge, totodată, din concepția înaintată a partidului nostru, potrivit căreia făurirea societății socialiste reprezintă un proces de o mare complexitate care presupune dezvoltarea, într-o strînsă interdependență, atît a bazei tehnico-materiale a noii orîn- duiri sociale, perfecționarea tuturor ramurilor economiei naționale, creșterea bunăstării celor ce ■ muncesc, cît și ridicarea nivelului de conștiință al oamenilor. De aici atenția deosebită acordată în documentele celui de-al X-lea Congres al partidului problemelor vieții spirituale, măsurilor vizînd continua perfecționare a pregătirii de specialitate a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, paralel cu îmbogățirea cunoștințelor politico-ideologice și cultivarea trăsăturilor etice proprii omului nou, constructor al socialismului.în acest context, și cu atît mai revelator, ne apare meritul deosebit al secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin activitatea sa clarvăzătoare, prin eficiența măsurilor propuse, a dovedit încă o dată excepționalele sale calități de remarcabil conducător comunist, spiritul său de înaltă responsabilitate pentru desfășurarea construcției socialiste, marea sa capacitate de a sesiza la timp șl de a găsi soluții corespunzătoare tuturor marilor probleme cu care este confruntată țara noastră.Referindu-se la rezultatele obținute în industria și agricultura județului — județ mult Încercat de calamitățile naturale de anul trecut — vorbitorul a subliniat că ele reflectă patriotismul fierbinte, înalta conștiință civică a oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, români, maghiari și de alte naționalități,/ roadele activității politico- ideologice și cultural-educative desfășurate de organizațiile de partid în rîndul maselor. Această activitate trebuie însă, ridicată pe un plan superior, corespunzător orientării trasate în programul de educație comunistă elaborat de conducerea partidului și ținînd seama de opiniile critice exprimate în plenară. în consens cu vorbitorii care au criticat insuficienta preocupare pentru educarea marxist-leninistă a noilor membri de partid, consider că este de datoria organelor și organizațiilor de partid din județ de a-și îmbunătăți radical activitatea în acest domeniu, acționînd cu mai multă perseverență pentru a-i ajuta în formarea trăsăturilor moral-politice proprii comunismului.Aceleași preocupări, a spus tovarășul Vasile Patilineț, trebuie să caracterizeze activitatea de educare a tineretului, domeniu în care dezbaterile din plenară au evidențiat serioase neajunsuri. Să-i educăm pe tineri cultivînd în conștiința lor dragostea față de muncă, față de partid, mîndria pentru izbînzile socialismului, hotărîrea de a le spori prin aportul lor plenar. In acest scop, un rol deosebit revine organizațiilor U.T.C. care, sub îndrumarea permanentă a comuniștilor, trebuie să asigure educarea tineretului în spiritul principiilor socialismului, ale eticii comuniste, cultivarea responsabilității față de prezentul și viitorul patriei.O parte componentă a eforturilor vizînd dezvoltarea conștiinței socialiste constă in munca educativă perseverentă pentru a cultiva în rîndul maselor sentimentul înaltei îndatoriri a apărării cuceririlor revoluționare ale poporului, al vigilenței și combativității față de mentalitățile retro- . grade, față de influențele ideologiei și moralei burgheze.După ce a arătat că dezbaterile plenarei au reliefat pregnant unitatea frățească a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din județ, cimentată în înfăptuirea politicii marxist-lenihis- te a partidului, hotărîrea lor de a-și consacra toate forțele înfloririi patriei comune — Republica Socialistă România — vorbitorul și-a exprimat convingerea că organizația județeană de partid Satu-Mare, a cărei combativitate, principialitate și matură responsabilitate au fost dovedite în cadrul dezbaterilor plenarei, va depune toate eforturile pentru a înfăptui măsurile adoptate, va mobiliza toți oamenii muncii din județ la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.După adoptarea pianului de măsuri, participanții la plenară au adresat COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care, printre altele, se spune : „Conștienți de faptul că realizarea importantelor obiective care stau în fața partidului și poporului nostru în procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate incumbă creșterea combativității revoluționare, perfecționarea muncii politico-ideologice și cultural-educative, ne angajăm să acționăm pentru întărirea continuă a rolului conducător al organizațiilor de partid în toate domeniile vieții economice, politice și sociale, pentru sporirea exigenței organelor și organizațiilor de partid în activitatea educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste. Vă încredințăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația noastră județeană, toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri — strîns uniți în jurul partidului, al conducerii sale încercate — își vor consacra întreaga energie și putere de muncă înfăptuirii cu succes a hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al P.C.R., a prevederilor programului de educare comunistă".

Ioan VLANGA 
Octav GRUMEZA

Participanții la lucrările plenarei lărgite a Comitetului județean de partid Gorj au dezbătut, zilele trecute, documentele elaborate de secretarul general al partidului și adoptate de conducerea partidului în scopul întăririi muncii de educație marxist-leninistă a tuturor membrilor de partid, a întregului popor. Plenara, la care a participat tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., a exprimat adeziunea entuziastă a tuturor comuniștilor din Gor,j la documentele supuse discuției, hotărîrea lor fermă de a le aplica în viață cu consecvență și răspundere comunistă.După ce a scos în evidență climatul de efervescență creatoare, maturitatea politică ce a caracterizat dezbaterile din organizațiile de partid din județ, faptul că în cadrul lor comuniștii, animați de spiritul combativ, revoluționar al documentelor, au scos la iveală cu profund simț critic și autocritic lipsurile ce se manifestă în domeniul muncii de educație partinică, informarea prezentată de tovarășul Gheorghe Paloș, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., a făcut o cuprinzătoare analiză a felului în care au acționat comuniștii pentru dinamizarea activității de educație politică, militantă, destinată să contribuie la formarea omului nou. Merită relevat faptul că, așa cum se sublinia în informare, perioada ce a trecut de la apariția documentelor dezbătute a scos la iveală numeroase resurse și posibilități menite să ducă la o creștere substanțială a exigenței și combativității comuniștilor, la intensificarea eforturilor organizațiilor de partid pentru lichidarea rămîneri- lor în urmă în domeniul muncii politico-ideologice și cultural-educative.Comitetului județean de partid, tuturor comuniștilor — se arată în informare — le revine sarcina de a lua toate măsurile ce se impun pentru întărirea conducerii și controlului de partid în orientarea activității politico-educative, în scopul promovării cît mai adînci în mase a ideologiei partidului nostru, a politicii sale marxist-leniniste, pentru creșterea combativității împotriva oricăror forme de manifestare ale ideologiei burgheze, a mentalităților retrograde, străine principiilor eticii comuniste, împotriva oricăror manifestări de indisciplină, de încălcare a normelor de conviețuire socială.La înfăptuirea cu succes a programului de educare marxist-leninistă a întregului popor este chemat să participe nemijlocit fiecare membru de partid, oriunde și-ar desfășura activitatea sa zilnică, cu forța politică a militantului conștient «6.. în felul a- cesta contribuie din plin la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Examinînd în spirit critic felul in care cadrele cu munci de răspundere din economia județului își exercită funcția politică încredințată de partidul și statul nostru socialist, informarea a combătut mentalitatea îngustă, neprincipială a unor cadre de conducere care, uitînd de calitatea lor de comuniști, de reprezentanți ai clasei muncitoare, ai tuturor oamenilor muncii, nesocotesc, în cadrul unităților pe care le conduc, munca de convingere, dialogul cu oamenii, acționînd în mod birocratic, ca niște simpli funcționari administrativi.— Caracteristica principală a comunistului trebuie să fie combativitatea, fermitatea qu care militează pentru aplicarea politicii partidului în colectivul său de muncă — a spus în cuvîntul său tovarășul Nicolae Iacobescu, secretar al Comitetului municipal de partid Tg. Jiu. Comunistul, ca prototip al omului înaintat al societății noastre, așa cum îl prefigurează cu o exemplară claritate documentele elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu are ochi doar pentru greșelile altora ci, în aceeași măsură, ba chiar mai mult, aplică forța de analiză, luciditatea și fermitatea revoluționară asupra propriei sale activități. Numai în acest fel el poate și trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți oameni, poa- A te să înrîurească conștiințele, să dea un caracter convingător tuturor acțiunilor sale. Analizînd în mod autocritic ceea ce am realizat pînă acum, felul în care am acționat pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, tre- ibuie să recunoaștem că în mentalitatea unor tovarăși mai este înrădăcinată deprinderea de a acționa cu „duhul blîndeții" în fața unor mani- “ festâri negative flagrante, de a închi- . de ochii asupra unor lipsuri. Experiența ne arată că acolo unde slăbesc combativitatea, fermitatea, curajul de a pune în discuția membrilor de partid, în cadrul adunărilor generale, pe acei care se abat de la disciplina muncitorească, de la normele de conviețuire socială, acolo unde își fac loc moleșeala, spiritul de cocolbșire a deficiențelor, toleranța, lipsurile persistă și tind să se agraveze. De aceea trebuie să găsim și să aplicăm in munca politico-educativă acele forme și mijloace care să-i imprime un caracter concret, să o transforme intr-o forță mobilizatoare a tuturor eforturilor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor.în cuvîntul lor, tovarășii Grigore Beuran, secretarul comitetului de partid de la I.M. Sadu, Polina Gavrila, președinta comitetului sindicatului de la Fabrica de confecții Tg. Jiu, Mircea Prunaru, președintele C.A.P.-Crușeț, Cornel Alexandrescu, profesor la liceul „Tudor Vladimi- rescu" Tg. Jiu, Crăciun Balaban, locțiitorul secretarului Comitetului comunal de partid Samarinești, Gheorghe Burghiu, activist al comitetului județean de partid, Gheorghe Berea, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al U.T.C., Ion Nicola, prim-vicepreședinte al comitetului e- xecutiv al consiliului popular județean, au abordat aspecte ale îmbunătățirii muncii politico-educative pe linia folosirii unor metode concrete de lucru și a sporirii în acest fel a forței de înrîurire a exemplului personal al activistului. Combătînd tendința înlocuirii muncii vii, concrete, de la om la om, cu propagarea lozincardă a unor principii abstracte, rupte de contextul vieții economice, politice, culturale din fiecare colectiv, vorbitorii au relevat largile posibilități existente de dinamizare 

a diferitelor forme ale activității agitatorilor.
O îndatorire esențială a comuniștilor, a tuturor cadrelor cu munci de răspundere, au subliniat vorbitorii, este de a considera ca un obiectiv politic central al întregii munci cultural-educative formarea și consolidarea spiritului muncitoresc, revoluționar, în rîndurile tineretului. La a- ceasta trebuie să contribuie într-o măsură mult mai însemnată școala, organizațiile U.T.C., familia, instituțiile de cultură. în această direcție a fost criticat, pe bună dreptate, stilul de lucru defectuos, birocratic, al multor activiști culturali, formalismul încetățenit în domeniul muncii cult^ral-artistice, ca și mentalitatea înapoiată a celor care privesc vastul proces de culturalizare a maselor ca o sursă de profit personal.— Preocuparea centrală a noastră, a tuturor — spunea tovarășul Constantin Cărbunaru, secretarul comitetului de partid de la Grupul de șantiere de la C.T.E. Rovinari — trebuie să fie formarea noii atitudini față de muncă. întreaga activitate politico-ideologică și cul- tural-educativă trebuie să-și manifeste eficacitatea în sporirea aportului fiecăruia la construirea socialismului. Am obțjnut realizări impresionante în această măreață o- peră, dar dacă vrem să mergem înainte, trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre împotriva celor animați de goana după cîștig, împotriva acelora care pun interesele personale deasupra celor generale.
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Mai mulți vorbitori, intre care tovarășii Tănase Lolescu, secretar al Comitetului orășenesc Motru al P.C.R., Xenofor Iacob, redactor-șef al ziarului „Gazeta Gorjului", Ștefan Dănescu, secretar al Comitetului comunal de partid Crasna, Constantin Țigăreanu, secretarul ■ comitetului de partid din unitățile sanitare din Tg. Jiu, Victor Nimară, președintele comițetului sindicatului C.E.I.L. Tg. Jiu, Vasile Romanes- cu, inspector general al Inspectoratului școlar județean, Vasile Cazan, președintele consiliului județean al sindicatelor, Cornel Bătăcui, director general al Combinatului cărbunelui Tg. Jiu, s-au referit la aspecte privind întărirea rolului educativ al adunării generale de partid și perfecționarea diferitelor forme ale în- vățămîntului de partid. Criticînd insuficientul discernămînt al unor organizații de partid pentru selecționarea corespunzătoare a problemelor dezbătute în adunările generale, goana după un cît mai mare număr de forme în învățămîntul de partid în dauna nevoilor reale, concrete ale fiecărui colectiv și neglijarea, în a- cest context, a educației comuniste a noilor membri de partid, vorbitorii au subliniat necesitatea de a se acționa cu mai multă consecvență pentru ca adunarea generală să-și îndeplinească rolul de principală școală de formare a conștiinței partinice, de dezbatere a modului de a- plicare a politicii partidului în întreaga viață economică și social-cul- turală. Ei au arătat că învățămîntul de partid trebuie să situeze pe prim plan aprofundarea problemelor fundamentale ale materialismului dialectic și istoric și răspîndirea largă a principiilor eticii comuniste, studierea temeinică a noilor fenomene care au loc în viața societății noastre. Numai în acest fel învățămîntul ideologic dobîndește un pregnant caracter formativ, își poate manifesta forța de influențare a conștiințelor, poate lărgi orizontul politic al membrilor de partid.— Activitatea politico-educativă este o parte inseparabilă a întregii munci de partid — spunea în plenară tovarășul Constantin Drăgoescu, secretar al comitetului județean de partid. Analizînd neajunsurile care se mai fac simțite în această activitate trebuie să spunem deschis că unii activiști, oameni cu munci de răspundere din învățămînt, cadre medicale, din organizații obștești se lasă prea mult invitați, au o mentalitate îngustă, profesionalistă, asupra sarcinilor de partid, mai ales a acelora din domeniul educației. Eforturile tuturor factorilor care influențează mentalitatea, conștiința oamenilor muncii trebuie armonios conjugate în această privință consider că, de exemplu, Radioteleviziunea nu' a găsit încă cele mai bune modalități de a înfățișa pe eroul zilelor noastre : omul muncii, comunistul cu o concepție înaintată, marxist-leninistă, despre lume și viață. De a- semenea, cred că unii scriitori au uitat că artiști care fac cinste neamului românesc, precum Arghezi, Brâncuși și atîția alții, au găsit în realitățile acestor meleaguri adînci și statornice izvoare de inspirație.în ampla cuvîntare rostită la încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul MIHAI GERE a subliniat că dezbaterile desfășurate în organizațiile de partid din județul Gorj, analiza exigentă, partinică, a neajunsurilor din munca, politico-ideologică, precum și evidențierea soluțiilor și a metodelor de lucru menite să ducă la o cotitură radicală în acest domeniu, au demonstrat din plin marile resurse existente, hotărîrea fermă a tuturor membrilor organizației județene de partid de a milita neabătut pentru realizarea exemplară a programului de educație comunistă elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.Sarcinile complexe ale etapei pe care o parcurgem — a arătat vorbitorul — presupun, alături de dezvoltarea economică a țării menită să ducă la creșterea neîncetată a bunăstării întregului popor, perfecționarea relațiilor socialiste dintre oameni, înrădăcinarea puternică și generalizarea ideologiei și eticii comuniste. De aceea, unul din țelurile principale ale partidului, ale întregii socie

tăți, este educarea omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, militant înflăcărat pentru înflorirea patriei, pentru promovarea a tot ce este nou și înaintat.Așa cum a reieșit cu claritate din cuvîntul participanților la plenară, ca și din dezbaterile ce au loc în întreaga țară, în activitatea politico- ideologică nu întotdeauna se manifestă combativitatea necesară, intransigența, atitudinea principială de criticare deschisă, fără șovăială, a lipsurilor, pentru îndepărtarea din conștiințe a reziduurilor influențelor ideologiei burgheze, a mentalităților înapoiate. Trebuie să fie clar înțeles că educația comunistă, poziția militantă, de clasă, se face în primul rînd în organizația de partid, în a- dunarea generală a comuniștilor.Adunarea generală de partid — a spus vorbitorul — trebuie să devină o adevărată școală de educație revoluționară, marxist-leninistă, de însușire a celor mai înalte principii de etică comunistă. Pasivitatea, nepar- ticiparea la viața■ de organizație, toleranța, lipsa de exigență sînt consecințele unei slabe munci politice, a unei înțelegeri înguste a rolului organizației de partid, al comuniștilor, în conducerea vieții economice, sociale și culturale.întreaga muncă politico-ideologică trebuie să contribuie mai substanțial la întărirea disciplinei de partid, la formarea unei atitudini înaintate față de muncă, la respectarea neabătută a legilor statului, a normelor socialiste de conviețuire în societate. Activitățile destinate pregătirii ideologice, acțiunile cultural-educative trebuie să exercite o reală forță de înrîurire asupra conștiințelor, de- terminînd oamenii să-și îndeplinească exemplar obligațiile ce le revin în procesul făuririi bunurilor materiale, în realizarea și depășirea sarcinilor economice.Lipsurile semnalate în informarea prezentată, cele relevate în cursul discuțiilor arată că și în județul Gorj există conducători de unități e- conomice, de instituții care consideră unitatea drept feuda lor perso- /fială, după cum există cadre de con- 
' /ducere care nu participă activ la viața /de organizație, nesocotesc uneori ho- / tărîrile adunărilor generale de partid. / Trebuie aspru combătută — așa cum s-a procedat în această plenară — concepția potrivit căreia conducătorii de unități economice sau instituții răspund exclusiv, în virtutea pregătirii lor de specialitate, de latura profesională, iar de activitatea politico-ideologică ar trebui să se ocupe organizația de partid.Referîndu-se apoi pe larg la contribuția învățămintului de partid la formarea omului nou, la necesitatea stringentă a unei ,mai strînse legări a studiului ideologic de problemele actuale ale politicii interne și externe a partidului expuse în documentele conducerii de partid, în cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a relevat rolul important ce revine în activitatea politico-ideologică cadrelor eu munci de răspundere, stilului de muncă al acestora. Activiștii trebuie să învețe din exemplul personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, .ei. trebuie să se străduiască să devină cei mai buni și mai activi propagandiști ai politicii partidului, cei mai buni agitatori, lectori, să folosească din plin experiența activității lor politiceProblemele muncii de propagandă, ale educației oamenilor și cu atît mai mult ale tineretului, nu constituie obiective „departamentale", ci ele trebuie să preocupe în egală măsură toate organele de partid, pe toți comuniștii cu munci de răspundere, pe toți activiștii. Plenara a criticat, pe bună dreptate, ușurința cu care s-a renunțat la o serie de forme viabile, eficiente, ale muncii politice de masă. Subaprecierea muncii politice vii, de la om la om, în unele locuri, așa cum s-a arătat, a dus la slăbirea procesului de educare, la apariția unor fenomene negative.Este o datorie primordială a tuturor organizațiilor de partid, a fiecărui comunist, să militeze pentru formarea unei puternice opinii de masă împotriva ceJor care poluează conștiința oamenilor, împotriva influențelor exercitate de rămășițele ideologice burgheze, a mentalităților individualiste.continuare, vorbitorul a scos în evidență rolul tuturor factorilor educaționali — al școlii, organizațiilor U.T.C., sindicatelor, așezămin- , telor de cultură’’ — în formarea tinerei generații în spiritul dragostei față de patrie și partid.în încheierea cuvîntării sale, tovarășul Mihai Gere a apreciat căplenara Comitetului județean departid Gorj a întreprins o analiză exigentă, partinică, a muncii deeducație comunistă, exprimîndu-și încrederea că ansamblul măsurilor elaborat pentru traducerea în viață a indicațiilor secretarului general al partidului va mobiliza toate forțele organizației județene de partid la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea al, Partidului Comunist Român.După adoptarea- planului de măsuri supus dezbaterilor plenarei, participanții au adoptat în unanimitate, într-o atmosferă de puternic entuziasm, textul unei telegrame adresate COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : „Dînd glas profundelor sentimente ce îi animă, comuniștii, toți cetățenii străvechilor meleaguri gorjene reafirmă sincera și nețărmurita lor recunoștință conducerii partidului, personal dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija deosebită ce o purtați destinelor României socialiste, expri- mînd totala adeziune și întregul devotament față de politica partidului și statului și aprobă unanim vastul program de educare marxist-leninistă a comuniștilor, a întregului nostru popor, hotărîrea fermă de a face totul pentru transpunerea lui în viață". , /

C. STANESCU
M. DUMITRESCU

Contractele 
economice

(Urmare din pag. I)

Ia timp a documentațiilor tehnice de execuție restante. Este condiția sine qua non pentru acoperirea cu contracte a producției industriei construcțiilor de mașini planificate în anul viitor și, implicit, a celei mai mari părți din producția de metal din 1972.Dar chiar atunci cînd există documentații de execuție, specificații etc., încheierea contractelor economicele desfășoară cu . intîrziere. Și aceasta întrucît, la unele ministere, și în primul rînd, la Ministerul Industriei Metalurgice, se constată o depășire a atribuțiilor ce le revin prin lege, o tendință de a se înlocui relațiile directe dintre furnizori și beneficiari cu stabilirea de la minister la minister a cantităților de aprovizionat, respectiv, de livrat. Aceste cantități se comunică unităților în subordine sub formă de nivele și stau la baza încheierii contractelor. în loc să treacă la constituirea portofoliului de comenzi și, respectiv,1 a necesarului de aprovizionat, prin relații directe furnizor-beneficiar, unitățile așteaptă primirea nivelelor. Evident, contractarea întîrzie, din nou încăl- cîndu-se legea contractelor economice.Cadre de răspundere din Ministerul Industriei Metalurgice au precizat că, cel puțin în această ramură, rolul ministerului in activitatea de contractare este, deocamdată, de neînlocuit, din cel puțin două motive. Mai întîi, pentru că între cererea de metal, ca materie primă, și ofertă este un oarecare decalaj. Apoi, în-; trucît anumite sortimente se fabrică în mai multe uzine metalurgice, este neapărat necesar un centru de coordonare a încheierii contractelor și a producției. Or, acest centru este ministerul. Să analizăm fiecare dintre aceste argumente. Mai întîi, să vedem : decalajul dintre cerere și ofertă la unele produse este real ? în multe cazuri — nu. Cînd facem această afirmație, avem in vedere, In primul rînd, că atunci cînd își formulează necesarul de aprovizionat la un anumit material, o serie de unități beneficiare de metal încalcă legea contractelor economice, făcîn- du-și calculele in funcție de norme de consum nu numai reîmbunătă- țite, dar chiar mai mari ca cele realizate anterior. Așa au procedat unele uzine constructoare de mașini care produc cazane de apă fierbinte, linii de ciment, trolii, reductoare ; ele și-au stabilit necesarul de aprovizionat în 1972, ținînd seama de norme de consum egale cu cele realizate anul acesta. La fel și-au făcut calculele și Grupul de uzine pentru aparataj și mașini electrice din Craiova, și Grupul de uzine pentru utilaj minier din Satu-Mare.Concluzia este limpede : unitățile economice trebuie să-și dimensioneze volumul aprovizionărilor in funcție de normele de consum de materii prime și materiale revizuite și îmbunătățite. Dacă nu procedează în acest fel, dacă nu respectă legea, cererea lor nu va fi luată în seamă de furnizori. Iar furnizorul general — și cu aceasta abordăm și cea de-a doua latură a problemei' amintite mai înainte — în cazul metalului, se impune a fi o centrală de desfacere a metalului. Acestei organizații i se vor adresa beneficiarii de metal, cu ea vor contracta și tot ea va încheia contracte cu combinatele siderurgice. Este o soluție pe care au propus-o mulți specialiști. Ei argumentau că, pe de o parte, centrala de desfacere 
a metalului, dispunând de stocuri, contractarea nu va mai fi strict dependentă de primirea specificațiilor, devenind deci posibile încheierea din timp a contractelor de desfacere a metalului. în acest fel, se vor putea întocmi programe de fabricație stabile și cu eficiență înaltă în uzinele metalurgice. Pe de altă parte, angrenată efectiv în rețeaua de contractare, centrala de desfacere a metalului va purta răspunderea pentru ne- respectarea clauzelor contractuale (acum, Direcția generală de aprovizionare și desfacere din Ministerul Industriei Metalurgice stabilește nivele, dar răspunderea contractuală o poartă... combinatele siderurgice) garantîndu-se, deci, mai mult decît pînă acum, onorarea semnăturilor de pe contracte.De altfel, avem la Indemînă un exemplu elocvent, care demonstrează eficiența unei asemenea centrale. Este vorba de Centrala pentru condiționarea, transportul și livrarea produselor petroliere. Ca și în metalurgie, și în cazul acestor produse, cererea este adeseori superioară ofertei, iar unul și același sortiment este fabricat în mai multe unități. Prin activitatea centralei de desfacere, însă, asemenea dificultăți au fost învinse în cea mai mare parte, iar azi, aproape întreaga producție a industriei petroliere planificată pentru anul viitor este acoperită cu contracte. De ce nu s-ar proceda la fel și în metalurgie ?Și în etapa executării prevederilor contractuale, legea este încălcată. Nu sînt puține împrejurările în care termenele de livrare, calitatea sau sortimentala produselor expediate de unii beneficiari nu corespund cu clauzele din contract. Cauzele sînt multe și nu in ultimul rînd trebuie menționată tocmai încheierea tîrzie’ a contractelor — ceea ce provoacă dificultăți în programarea producției, în asigurarea /nateriilor prime și materialelor necesare desfășurării fabricației. Legea este însă clară : pentru nerespectarea contractelor, partea în culpă plătește celeilalte penalizări. Adevărul este că, în cele mai multe cazuri, această prevedere nu se aplică. Cel puțin așa a relevat o analiză desfășurată de curînd In aproape o sută de unități economice ; într-un singur trimestru din anul în curs, din cele 10 milioane de lei, re- prezentînd penalizări datorate pentru întîrzieri în executarea obligațiilor contractuale, aceste întreprinderi au achitat doar... 250 000 de lei, adică 2,5 Ia sută. Nici chiar pentru aceste sume pierdute nu s-au stabilit vinovății și nu s-a recuperat prejudiciul.Legea contractelor economice este în măsură să pună pe un făgaș normal relațiile economice dintre furnizori și beneficiari — dovada con- stituind-o rezultatele pozitive consemnate în aprovizionarea tehni- co-materială în ultimul an și jumătate. Dar pentru ca eficiența noilor reglementări să atingă nivelul scontat, este necesar ca, de Ia întreprindere și pină la minister, să se înțeleagă spiritul nou în care trebuie abordate și soluționate problemele de aprovizionare și desfacere, mai Mes pe două planuri : primul, să se renunțe la dirijarea de la minister a activității comerciale și, în al doilea rînd, să crească responsabilitatea furnizorilor și, respectiv, beneficiarilor în îndeplinirea sarcinilor contractuale asumate.
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ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ:

FIECARE ORĂ CÎȘTIGATĂ
ÎNSEAMNĂ

cinema
• Cortul roșu : MOȘILOR — 15; 
17,30; 20,15.
• Facerea lumii : MUNCA — 16; 
13; 20.
• O floare. și doi grădinari ; RA
HOVA — 10; 16; 19,30.
• Brigada Diverse în alertă: 
COSMOS 15,30; 18; 20,15.

UN PLUS DE RECOLTĂ
In săptămină care a trecut, paralel cu executarea celor

lalte lucrări agricole de sezon, a fost intensificat ritmul 
semănatului. Fină la 4 octombrie s-au insămînțat cu griu, 
secară și_ orz de toamnă 881 340 hectare. Față de timpul 
avansat in care ne aflăm, aceste suprafețe sint mici, cu 
mult sub posibilități. Semănatul griului, de exemplu, s-a 
făcut pe numai 17 la sută din suprafețele prevăzute a se 
cultiva in I.A.S. și 28 la sută în cooperativele agricole. 
Lucrările sint întirziate tocmai in întreprinderile agricole de 
stat din județele mari producătoare de grîu: Ilfov — 8 la sută, 
Olt — 7 la sută, Constanța — 12 la sută, Timiș — 11 la 
sută, Arad — 9 Ia sută. Cu toate că în perioada 1—4 oc
tombrie timpul a fost excepțional de frumos, ritmul de 
lucru planificat nu a fost realizat. In decurs de 4 zile 
în întreprinderile agricole de stat s-au semănat cu griu 
și secară 44 632 ha, iar în cooperativele agricole doar 
210 700 ha. Că se putea realiza mai mult o dovedește fap
tul că Ia 1 octombrie în I.A.S. erau arate 402 800 ha pen
tru insămințări de toamnă și pregătite 240 600, iar la coo
perativele agricole 1 483 700 ha erau arate și 1100 000 pre
gătite.

Ritmul nesatisfăcător la semănat se datorește în multe 
cazuri tendinței nejustificate care se manifestă la unii spe
cialiști și cadre de conducere din unități de a nu respecta 
epoca optimă. Cu toate că la Consfătuirea pe țară a griu
lui și în consfătuirile județene s-a subliniat obligativitatea 
ca in zonele de nord și submontane semănatul să înceapă 
la 15 septembrie, iar in restul țării la 25 septembrie și să 
se încheie în decurs de 15 zile, în unele județe, ca Vaslui, 
Vrancea, Galați, Buzău, organele agricole locale au pre
văzut încheierea acestei lucrări după 15 octombrie. Pre
lungirea semănatului peste timpul optim este o practică 
păgubitoare pentru nivelul producției și nu se poate ad
mite în nici o unitate. Acum, cînd din timpul optim au 
mai rămas puține zile, în fiecare unitate sint necesare 
măsuri ferme pentru urgentarea semănatului. In zilele 
care urmează munca trebuie astfel organizată îneît re
coltarea culturilor de pe terenurile după care urmează 
grîu, eliberatul, pregătitul și semănatul lor să se desfă
șoare în flux, pentru încadrarea însămințărilor în timpul 
optim.

• Așteptarea ; Vizita delegației de 
partid și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză : LUMINA — 9—19,30 în 
continuare.
• Romanticii i FESTIVAL — 5; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Șansa : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16: 18,15: 20,30.
• Steaua de tinichea : SALA PA
LATULUI — 17,30 (seria de bilete 
— 3842) ; 20,15 (seria de bilete — 
3843), LUCEAFĂRUL — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI — 8,45;. 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21.
• Aeroportul : SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, MELODIA — 9; 12,15; 16;
19.30, FAVORIT — 9,15; 12,30; 16;
19.30.
• Povestirile Iul Hoffmann : CA
PITOL — 9,30; 12,30; 16,30; 19,30.
• Marele premiu : PATRIA — 9,30: 
13; 16,30; 20. '
• Așteptarea : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.
• Frații : LIRA — 15,30; 18; 20,15. 
« Cromwell : VOLGA — 9,30; 12,30; 
15,30; 18,45, AURORA — 9,30; 12,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9,30; 12,30; 16; 
19,30.
• Asediul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, DRU
MUL SĂRII T- 15,30; 17,45; 20.
• Simon Bolivar : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Cermen : BUCEGI — 15,45; 18; 
20,15.
• Start Ia moștenire : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16.30; 18,30; 20,30.
• După vulpe : FEROVIAR — 9;
11.15; 13,30: 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: .

• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giăle" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie : Nlcnic — 
20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din Insula piraților — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninlgra șl Allgru
— 17; (sala din str. Academiei) : 
Cartea cu Apolodor — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Cînd revolverele 
tac — 19,30.
• Teatrul sâtiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii
— 19,30.

tv

Nici o abatere de la planul 
de amplasare a griului!

în județul Vaslui, la data de 4 octombrie se Încheiase recoltatul soiei, cel al florii-soarelul era pe terminate, iar porumbul fusese strîns pe 27 
la sută din suprafața cultivată. De asemenea, s-a trecut cu toate forțele la semănatul griului pe cele 68 000 ha prevăzute.Anul acesta, unitățile agricole și-au stabilit planuri îmbunătățite pentru amplasarea griului. Astfel, circa 32 000 ha se vor însămînța după cereale păioase anul I și II, 3 000 ha după in de ulei, 7 500 ha după leguminoase, iar 25 000 ha după culturi prășitoare — porumb și floarea-soarelui.în majoritatea cooperativelor agricole se urmărește cu atenție însămîn- țarea griului după cele mai bune plante premergătoare. La > cooperativa agricolă de producție din Tanacu, de exemplu, din cele 960 ha ce se vor semăna cu grîu, peste 500 urmează după porumb și floarea-soarelui. Munca a fost astfel organizată incit pînă în prezent s-au recoltat și eli- berat de coceni peste 400. ha cu porumb și 200 ha cu floarea-soarelui. 
Pe aceste terenuri" cate’au fost' fer- ' tilizate, o bună parte fiind'd'eja arate ‘ și pregătite, există garanția că griul se va însămînța în perioada optimă. Datorită asigurării unui front de lucru larg, aici se însămînțează zi de 
zi cu toate forțele. Și în multe altă unități, printre care cele din Cre- țești, Găgești, Epureni, Grivița, s-a procedat la recoltarea cu prioritate a terenurilor ce vor fi semănate cu grîu.Totuși, pînă la 4 octombrie s-au arat 49 500 hectare, iar pregătirea terenului s-a făcut doar pe 31 700 ha. 
De aci și necesitatea de a se grăbi recoltarea și eliberarea în primul rind 
a terenurilor care vor fi însămînțate cu grîu. Numai că în multe coopera

tive agricole, îndeosebi cele din zona de deal, datorită întîrzierii acestor lucrări, există pericolul nerespectării planurilor de amplasare. La cooperativa agricolă din Huși, de pildă, din cele 560 ha cu grîu, 200 urmează după porumb. Dar, pînă acum, nu s-a recoltat nici un hectar. Prin însuși planul de amplasare, 120 ha se cultivă cu grîu în al III-lea an consecutiv. Pînă la 10 octombrie, semănatul griului trebuie încheiat. Unde se va semăna, dacă porumbul nici nu s-a recoltat încă ? Experiența anilor trecuți demonstrează că amînarea semănatului pină aproape de terminarea intervalului optim a fost determinată de lipsa terenurilor eliberate și pregătite, recurgindu-se la suprafețele cu cereale păioase arate din vară. Inginerul șef al cooperativei agricole de producție Muntenii de Jos, tov. Mircea Perju, ne și spunea că are o rezervă de arături de vară pentru cazul în care nu va putea recolta porumbul la vreme. Și acest lucru este foarte probabil, deoarece din cele’ 80 ha cu floarea-soarelui și ,70 ha cu porumb, după care urmează; să. se semene grîu, nu șț-a eliberat, arat și pregătit nici un hectar. Aceste exemple, la care se adaugă multe altele, dovedesc că este necesar ca planurile de amplasare să nu rămînă niște simple acte formale. Să se urgenteze, prin mobilizarea tuturor forțelor, recoltarea porumbului, eliberarea și pregătirea terenului.Ținind seama că au mai rămas de semănat mari suprafețe cu grîu, intr-un timp destul de scurt, este necesar să se folosească la maximum fiecare oră și zi bună de lucru, prin utilizarea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice și organizarea temeinică a muncii. Or, în multe unități se constată că tocmai datorită deficiențelor existente în or

ganizarea muncii se irosește o bună parte din timpul prețios, bun de lucru. La cooperativa agricolă din Muntenii de Sus, lucrul începe tîrziu și se termină devreme. Secția de mecanizare de aci are trei semănători, în 4 zile bune de lucru s-au semănat însă numai 45 ha cu griu, cind se puteau realiza 120 ha. Cum se explică această situație ? In primele zile s-a lucrat cu una sau două semănători.■ După cum ne spunea inginera șefă Marcela Radu, în ziua raidului, urma să se înceapă și cu cea de-a treia. Cooperatorii s-au sculat dis-de-dimi- neață și la ora 6,30 erau cu sămința in cîmp. Dar aici au rămas toată ziua, deoarece a lucrat tot o singură semănătoare, tractoarele fiind defecte și în reparație la secție. Timpul se irosește și din cauza slabei organizări a locului de muncă. Tractoriștii Ștefan Pri- săcaru, Gheorghe Mușteață și Constantin Asimini, de la secția de mecanizare a cooperativei din Huși, se plîngeau pe drept cuvînt de felul cum se face aprovizionarea cu sămînță. Deși au fost în cîmp în primele ore ale dimineții, nu au putut începe lucrul decît la ora 12, deoarece atunci li s-a adus sămînța, dar și aceasta în cantitate insuficientă, astfel că nemaiavînd ce să semene, la ora 17 s-au întors în secție.Cooperativele agricole de producție din județul Vaslui dispun de condițiile necesare pentru efectuarea semănatului la timp și la un nivel calitativ superior. Este necesar însă să se acorde o mai mare atenție concentrării forțelor la recoltarea porumbului, eliberarea terenurilor de coceni și pregătirea lor pentru semănat.
Ion TEODOR
Aurel PAPADIUC

la cooperativa agricolă Tanacu, județul Vaslui, fiecare zi bună de lucru este folosită din plin pentru semănatul griului Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)din Stanciu Petru, Stanciu Alexandru, Iiie Petrică și Ilie Elena, toți fără ocupație, domiciliați in orașul Timișoara, care și-au creat o sursă de venituri fabuloase, prin specularea mohai- rului, din înșelarea cumpărătorilor. Versați în aceste treburi încă de pe cînd talciocul funcționa în municipiul Timișoara, ei cumpărau mohairul „la prima mină" cu 200 lei pachetul. Marfa era dosită la o gazdă de hoți de pe lingă piața de vechituri din orașul Arad (Brodea Elena). Noaptea, pungile cu mohair, erau... despuiate — dintr-un scul fă'.-îndu-se două. în felul acesta, „trupa" a reușit timp îndelungat să înșele cumpărătorii, vînzînd pachetul de mohair de 250 gr. cu 300 Iei (deci la un pachet mare, un cîștig net de 300 lei !). Amploarea afacerii ? La domiciliul gazdei de hoți și' speculanți, Ia o singură percheziție s-au găsit 55 pachete cu mohair, cu sculurile înjumătățite, pregătite pentru piață.Speculă, tot de mari proporții, se face cu tablouri (diferite reproduceri). Speculanții le cumpără de oca
zie, cu prețuri mici, și le revind amatorilor naivi eu 45—65 lei bucata. La L.

20.30.
• Tabla viselor : VITAN — 15,30: 
17,45; 20.
• Agonie șl extaz (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) — 9,30; 
12; 14.30; 17; 19,30.
• Cele șapte logodnice ale capo»- 
ralului Zbruev : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
e Hello, Dolly I : EXCELSIOR — 
9,30; 12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 
9; 13,30; 16; 19,30.
• Parada circului : TIMPURI NOI 
— 9.30—20.15 în continuare.
• Tick, Tick. Tick : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45
POPULAR — .15,30; 18; 20,15.............
• Zestrea domniței Ralu ; Săptă- 
mina nebunilor : UNIREA — 15,30;
19.
• Omul orchestră : ARTA — 15.30: 
18: 20,15.
• Boxerul : FERENTARI — 15.30: 
17,45; 20.
a Articolul 420 : GIULEȘTI — .10: 
16; 19,30, MIORIȚA — 9; 12.15; 15,45; 
19,15.
a încrederea : PACEA — 16: 18;
20.
• Un toc pentru îndrăgostiți : 
VIITORUL — 16; 18: 20.
a Floarea soarelui : FLACĂRA — 
15,30; 18. 20,15, LAROMET — 15.30: 
17,30; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Sunetul muzicii : DOINA — 
11.30: 16: 19,30.
• Eu sînt Jerom : CRÎNGAȘT — 
15.30: 18: 20.15.

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

18,25 Mult e dulce șl frumoasă... 
.Emlslune .de prof. dr. Sorin 
Stati • Termeni regionali și 
arhaici, factori creatori de 
atmosferă și Culoare locală în 
literatură;' Participă ron Co- 
teanu.

18.40 Soliști de muzică populară: 
Marla i Comescu și Nelu Bă- 
lășolu.

18,50 Confruntări. Avantajele și li
mitele specializării. Opinii ale 
unor cadre din întreprinderi 
și centrale industriale în le
gătură . cu orientarea actuală 
a proceselor de specializare 
a producției în ramura con
strucțiilor de mașini.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.10 Melodiile serii... Prime audi

ții de muzică ușoară româ
nească eu orchestră Sile Di- 
nicu.

3,20 Telecinemateca : „Orez a- 
mar“. Premieră pe țară. Cu : 
Raf Valone, Vittorio Gass- 
man, Silvana Mangano. Re
gla : Giuseppe de Santis. 
Prezintă Florian Potra.

22,00 Romanțe și cîntece de petre
cere.

22,13 Teleglob : Liban. Reportaj 
filmat de Dionisie Sincan și 
George Brătiânu.

22.40 Interpreți celebri, roluri ce
lebre. Tenorul Di Stefano la 
București. Scene din operele 
„Carmen" de Bizet și „Pala
te" de Leoncavallo.

22.55 Telejurnalul de noapte.
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MILITANT PENTRU
CAUZA SOCIALISMULUI, 
PUBLICIST PASIONA T, 
DE ALEASĂ CULTURĂ

Turneul Teatrului Academic 
„Vladimir Maiakovski" din Moscova
După cum anunță Agenția română de impresariat artistic (A.R.I.A.), Teatrul, Academic „Vladimir Maiakovski". din Moscova va întreprinde un turneu in țara noastră. Spectacolele vor avea loc la : OPERA RO

MANA - marți, 12 octombrie 1971, ora 19,30, cu piesa „înfrîngerea", dramatizare de M.- Zaharov . și I. Prut după A. Fadeev. Regia artistică : M. Zaharov ; TEATRUL GIULEȘTI — miercuri, 13 octombrie 1971, ora 19,30, piesa „Copiii lui Vaniușin" de S. Naidionov. Regia artistică : A. Goncearov, maestru emerit al artei al R.S.F.S.R. ; SALA „COMEDIA" a Teatrului Național „I. L. Caragiale",

joi 14- și vineri 15 octombrie -1971, ora 19,30 — piesa „Talente și admiratori" de A. N. Ostrovski. Regia artistică : M. Knehel, artistă a poporului a R.S.F.S.R., N. Zvareva. Regizor principal al teatrului : A. Goncearov, maestru emerit al artei al R.S.F.S.R/ Biletele se vînd la casa A.R.I.A. (Calea Victoriei 68—70, telefon 13 53 75).Spectacole ale Teatrului Academic „Vladimir Maiakovski" vor avea loc și la Iași, în zilele de 19. 20 și 21 octombrie, la teatrul „Vasile Alec- sandri" și la Pitești (cu piesa „înfrîn- gerea") în ziua de 10 octombrie.

Biografia lui Barbu Lăzăreanu înregistrează simultan două adeziuni revelatorii prin natura lor afectivă și prin valoarea lor de opțiune. Una are în vedere participarea activă, încă din fragedă tinerețe, la mișcarea socialistă ; cealaltă, orientarea Spre cercetarea trecutului nostru literar. Ambele trăite cu dăruire exemplară, in condiții nu o dată vitrege. E suficient să notez că în 1907 e expulzat pentru a fi luat parte țăranilor răsculați, că la reîritoarcerea în țară (1912) reintră in mișcarea muncitorească. organizează, împreună cu I. C. Frimu, cursuri pentru muncitori, că în anii interbelici conferențiază la universitatea muncitorească, pe teme de literatură, iar la școala Sindicatului C.F.R. de Ia Atelierele Grivița evocă pagini din istoria socialismului, că de-a lungul deceniilor e unul din cei mai pre- țuiți colaboratori ai ziarelor și revistelor de stingă, răminînd mereu fidel convingerilor sale înaintate, propagîndu-le cu pasiune și consecvență, înțelegîn- du-și, sub acest raport, funcția de pedagog. Incit., numirea lui după 23 August 1944 ca rector al universității de partid „Ștefan Gheorghiu" e o consecință firească.La fel de firească, în alt plan, cu alegerea ca membru titular activ al Academiei și încredințarea postului de director al Bibliotecii Academiei, recunos- cindu-i-se 'astfel și cea de-a doua adeziune, pilduitoare și ea, ca om de cultură, ale cărui cunoștințe atingeau pragul erudiției. Perpessiciuș, el fnsuși excelent cunoscător al fenomenului revolut, nu se sfia să-l considere „bibliotecă în picioare", apre- ciindu-i cu deosebire „arta scafandrului", adică patima de a culege din zone necercetate sau uitate, uneori abisale, alteori periferice, detalii referitoare la personalitatea, destinul și viziunea unor scriitori ; de a explica anume Lapte estetice prin raportarea la epocă sau la posibile lecturi. E de adăugat împrejurarea, nu lipsită de însemnătate, că publicîn- du-și însemnările, uneori săptămină de săptămină, în coloanele unei reviste de tiraj ca Adevărul literar și 
artistic. Barbu Lăzăreanu întreținea viu interesul cititorilor pentru valorile clasice. Raportat la confrați, el se impune nu prin sinteze sau lucrări de ansamblu, de largă respirație, ci prin ceea ce numim, de obicei, „contribuții", „glose”, „comentarii". Modalități mai adecvate intențiilor de arheolog literar. Precizate, de altminteri, terminologic, prin supratit-' lui ales pentru notele sale : Cu pri
vire la... Supratitlu la care a recurs și Editura Minerva tipărindu-i pro me
moria, zilele acestea, un volum reprezentativ, îngrijit de George Baiculescu și prefațat de Perpessicius. Parcurgîn- du-1. cititorii (inclusiv specialiștii) au prilejul să rețină informații prețioase în legătură cu Eminescu, Creangă, Caragiale, Hasdeu, Coșbud, AlecsandrI, Asachi, Heliade-Rădtt- lescu. Un compartiment aparte a- dună însemnări despre umor, un altul despre , epigramă și epigra-

miști ; un număr important de pagini e consacrat unor probleme de gramatică și vocabular, artei traducerii și folclorului. Probînd, toate, patima lecturii, o nesecată curiozitate intelectuală și o neobișnuită memorie asociativă, orientată în direcție precumpănitor istorico-literară. Parcurge broșuri obscure, ziare efemeride, almanahuri, lucrări științifice, publicații neconsultate de nimeni, spicuind din ele știri, opinii, pe marginea cărora glosează dezinvolt, cu scopul evident de a nuanța imagini știute și de a stabili eventuale noi puncte de reper. Cu riscul chiar de a fi pedant. Spațiul în care își plimbă ochiul înfometat cunoaște stimuli diverși. De unde conținutul divers al comentariului. Capitolul 
Eminescu e definitoriu, prin subiectele abordate. Iată citeva (transcriu titluri de subcanitole) : „Poezie-să- răcie" : „Getica lui Pârvan și Dacica lui Eminescu" ; „Horum-harum“;i „Eminescu profesor" ; . „Mizerie și risipă" ; „Dicționarul de rime"; „Hasdeu și Eminescu" ; „Cumpă- nitorul de cuvinte" ; „Un prieten ardelean al lui Eminescu : Dimi- trie Comșa;„Ma- cedonski — Emi-‘ nescu" ; „Improvizații"; „Cîntecul caracudesc". Unele subliniază aspecte ale biografiei sociale, altele ale celei intelectuale sau ale preocupărilor de creație. Toate tinzînd să contureze în secvențe cite o ipostază mai puțin notorie.Contribuțiilor reunite în Cu privire 
la... bibliografia scrierilor lui Barbu Lăzăreanu le asociază și numeroase altele. în primul rind cele cu implicații social-politice, exprimind intenția de a populariza scriitori sau mill tanți ai clasei muncitoare și de » reliefa atitudini prosocialiste și antimonarhice. E locul unde cele două adeziuni de care vorbeam se identifică. Volume ca : Dr. Ottoi (O. Că
lin), Anton Bacalbașa, Despre alegeri 
censitarc, loan Păun-Pincio, I. C. 
Frimu, Cintărcții români ai Comunei 
din Paris, Un comunard : Jules Vai
les, Din literatura antimonarhică și 
antidinastică, apărute intre 1919 și 1950, ca și atîtea articole rămase în ziarele și revistele la care a colaborat (România muncitoare. Viitorul 
social, Socialismul, Cuvîntul liber, 
Adevărul, Dimineața, Contemporanul. 
Scintcia, Limba română etc. etc.) stau mărturie. Adinei nd fiecare conturul unei fizionomii de netăgăduită frumusețe spirituală, luminată de Idealurile nobile' ale socialismului, încrezătoare in viitorul de aur al patriei. Luptînd, prin publicistică, pentru grăbirea procesului de dărîmare a orînduirii capitaliste. Născut în Botoșani, la 5 octombrie 1881, stins din viață în București, la 19 ianuarie 1957, Barbu Lăzăreanu a fost martor al victoriei la care visa încă din tinerețe și pentru care a militat susținut de-a lungul unei jumătăți de veac. Victoria conferind retrospectiv semnificații majore gestului de op- ’■’■■țiune politică, revoluționar, căruia i-a rămas consecvent credincios.

Aurel MARTIN

90 de ani 
de la nașterea lui 
Barbu Lăzăreanu

Decada discului din Uniunea SovieticăLa magazinul „Muzica" din Capitală a avut loc, marți la amiază, festivitatea de inaugurare a decadei discului din Uniunea Sovietică.Expoziția organizată cu această o- cazie prilejuiește iubitorilor de muzică întîlnirea cu o cultură muzicală care a înscris in patrimoniul artei u- niversale nume de creatori și opere nemuritoare. Sint expuse numeroase discuri cuprinzind imprimări din creația muzicală corală, de operă și balet, simfonică, de cameră, ușoară și populară, în interpretarea unor a- preciați artiști sovietici.La inaugurare au participat Ion

Dumitrescu, președintele Uniunii compozitorilor, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, compozitori, critici de artă, alți oameni de ’cultură. .Au fost, de asemenea, de față V. S. Tikunov, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Uniunii Sovietice la București, și alți membri ai ambasadei.Cu acest prilej, Teodor Carțiș, directorul casei de discuri „Electre- cord", și I. F. Panteleev, locțiitor al reprezentantului comercial al Uniunii Sovietice la București, au rostit scurte cuvîntări. (Agerpres)
Ecaterina și L. Gherghina, ambele din Arad, fără o- cupație, cit și la Iacob Iosif din Lugoj, angajat la „Prodexport" din Timișoara, s-au găsit Și confiscat (dintr-o dată !) 500 astfel de „tablouri", in valoare de 28 000—30 000 lei.Talciocul însă dă semne,

aO fost furate 30 de portofele cu acte și bani. Cum pot fi tolerate asemenea fapte ? La această intreba- re, naivii ar putea să răspundă : „Așa e la talcioc". Dar, întrebăm noi, de ce trebuie să fie așa ? Ce e, în definitiv, talciocul ? E un perimetru comercial ?

(in special organelor comerciale) în ce privește organizarea comerțului în talcioc. Dar pentru respectarea regulilor generale de comerț pe întreg teritoriul țării, indiferent sub egida cărei instituții se practică desfacerea de mărfuri, răspund direcțiile comerciale

ție morală. Samsarii care foiesc aici racolează elemente ușoare, slabe, din rîndurile tineretului, pe care, mai apoi, le „califică" în afaceri ilicite. După părerea mea, talciocul (din Arad și „filialele" lui ' din alte localități — n.a.) ar trebui imediat desființat.

să „asanăm" terenul (la propriu și la figurat —

TALCIOC
în ultima vreme, că poate fi mediu ambiant propice și traficanților de aur și bijuterii. Brigada economică a miliției municipiului Arad a confiscat doar în cîteva raiduri obiecte de proveniență neclară (cumpărate cu intenția de a le specula, furate, dosite etc.) în valoare de 250 000 lei, un kg de bijuterii și aur... „Cifra reală de afaceri" a talciocului — pe un timp dat — este insă imposibil de estimat.Bîlciul acesta, îmbibat de afaceri necurate, este pe de altă parte raiul hoților de buzunare. într-o singură zi

— Ar putea fi — ne-au răspuns reprezentanți, autorizați ai M.C.I., dar el funcționează haotic, fără să respecte regulile generale și obligatorii de comerț sau vreo instrucțiune a ministerului. Nici o autoritate locală nu ne cere părerea in privința organizării și funcționării lui.Exact același răspuns l-am primit și de la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală. de la Inspectoratul general al miliției... Ce putem adăuga ? Sîntem convinși că nimeni n-a cerut părerea

județene, inspecția comercială. Or, la Arad, ca oriunde in altă parte, cele două instituții există. Numai că ele — inexplicabil — au ocolit tocmai perimetrul cu pricina 1O relatare mai amplă am primit, totuși, de la Inspectoratul miliției municipiului Arad. Iată cuvintele tov. loan Nistor, comandantul respectivei instituții :— în afară de faptul că acest tirg încurajează practicarea escrocheriilor de tot felul, a speculei, hoției și evaziunii fiscale, el reprezintă și un centru de infec-

Aproximativ aceeași părere o are tovarășul Marțian Fuciu, primarul orașului Arad :— Nimeni n-a înființat talciocul. Pe locul unde funcționează el acum era, înainte vreme, obor de vite și tirg de vechituri. Bîlciul acesta s-a înfiripat singur. L-am tolerat pornind de la ideea că fiecare om are prin casă obiecte de prisos, pe care ar dori să le vlndă. în ultima vreme, lucrurile au luat însă amploare. Iată de ce ne-am gîndit ca, In viitor, In zona respectivă

n.a.). Vom introduce mercuriale, controlul asupra provenienței mărfurilor, unități Consignația — unde fiecare va putea vinde și de unde fiecare va putea cumpăra.Prin urmare — cel puțin deocamdată — talciocul 
nu-i altceva decit o reuniu
ne spontană de tirgoveți 
dubioși I Pe parcursul însemnărilor noastre am repetat adesea cuvintele „fără ocupație". Poate că expresia respectivă nu exprimă cu exactitate situația. Cei ce se vîntură de trei ori pe săptămină prin talcioc au totuși o „ocupație". Sînt indivizi de regulă, certați cu munca, cu normele moralei, cu legile, sînt indivizi care vinează banul, înșelînd în stingă și în dreapta. De aceea, subscriem intenției organelor locale din Arad de a se descotorosi de forma actuală a acestui bilei, perimetru profund viciat al zonelor urbane.Se pune însă cu seriozitate problema ca viitorul despre care ni s-a vorbit să fie cit mai apropiat, practicile din acest așa- zis tirg contrastînd puternic cu legile, cu regulile comerțului nostru, cu morala colectivității socialiste.
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Spectacolele Teatrului
de Comedie din București

în R. P. Bulgaria
Recent, un colectiv al Teatrului de Comedie din București a întreprins un turneu în R.P. Bulgaria cu piesele /.Croitorii cei mari din Valahia" de Al. Popescu, „Dragă Antoine" de Jean A- nouilh și „Dispariția lui Gali Gay" de Bertolt Brecht.Spectacolele bucu- reștene au impresionat plăcut atît pe amatorii de teatru din cele două orașe bulgare, care au umplut, în cele trei seri consecutive, la Sofia și sălile teatrelor, pe oamenii de bulgari. încă primul spectacol piesa „Croitorii mari din Valahia". ziarele scriau : „Arta 

oaspeților români a fost 
aplaudată cu căldură și 
cordialitate de către 
public".Succesul actorilor români în cele trei spectacole prezentate a fost subliniat în toate cronicile care au apărut in ziarele și revistele de specialitate bulgare.Sub titlul „Un înalt 
profesionalism, o ade
vărată inspirație", „O- • T.ECESTVEN FRONT" inserează cronica criticului său teatral Stefka Popivanova la spectacolele prezentate de Teatrul de Comedie din București publicului sofiot. Referindu-se ■ la piesa dramaturgului român, autoarea afirmă, printre multe altele : „Creatorii spec
tacolului — în același 
timp poetic și satiric 
ascuțit — au reușit să 
cucerească spectatorii 
săi, să cîștige căldu
roase aplauze".Același cronicar evi-

Varna, cit și teatru după cu cei

dențiază și succesul actorilor români în spectacolul „Dispariția lui Gali Gay".
„Teatrul de Come

die din București ne-a 
arătat cum, pornind 'le 
la specificul său națio
nal, fiecare teatru poa
te să pună pe scenă cu 
interes și emoție pe 
Brecht" — se opinează.

„In „Dragă Antoine", 
'regizorul parcă și-a 
propus să ne arate bo
gatele talente acto
ricești ale trupei sale, 
să dezvăluie minunata 
măiestrie a unui ade
vărat joc de ansamblu, 
cu o înaltă cultură și 
gust. Pe mai mulțl 
actori i-am văzut pen
tru a doua și a treia 
oară și întotdeauna cu 
surpriza talentatelor 
lor apariții".în încheierea cronicii din „Otecestven Front" se spune : „Activitatea 
trupei de actori de 
înalt talent in toate 
cele trei spectacole 
poartă semnele celui 
mai bun profesiona
lism și adevărată in
spirație.

Vizita Teatrului de 
Comedie din București 
a constituit o sărbă
toare a artei scenice și 
a prieteniei".Aceleași remarci pozitive domină și cronica apărută în publicația de specialitate „NARODNA CULTURA".

„In timpul scurtei 
sale vizite, scrie cronicara revistei. Iuve- lina Pop'ova, Teatrul 
de Comedie din Bucu
rești s-a prezentat cu 
claritatea unui teatru 
stabil în manifestările 
sale artistice și serios 
in căutările creatoare. 
Cele trei piese prezen
tate au dezvăluit piu-

ralitatea de direcții ale 
problematicii sale ar- - 
tistice, unite de plat
forma ideologico-crea- ■ 
toare a teatrului : să 
cerceteze legătura 
ciprocă complexă 
epocă".Subliniind în deosebit regia lui cian Giurches'cu, ducătorul artistic al teatrului, autoarea are, totodată, frumoase a- precieri la adresa actorilor. „Apărut pe
baza bogatei tradi
ții îndelungate a
teatrului romanesc în 
domeniul comediei, scrie ea, Teatrul de Co
medie din București 
posedă un puternic an
samblu de actori cu 
puternice individuali
tăți creatoare. Printre 
actorii care au lăsat o
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foarte frumoasă a- , : 
mintire la Sofia se )

\ •

*

numără M. Albulescu. 
(joc plin de,, pasiune, 
temperament scenic, 
cuceritor), M. Pălă- 
descu (simț al scenei, 
al artei teatrale), San
da Toma, Stela Popes
cu, A. Giurumia, Neli 
Sterian ș.a".Turneul Teatrului de Comedie din București a demonstrat că un colectiv de actori talentați poate învin-’ ge orice „bariere de limbă" și poate face săli pline, așa cum s-a întîmplat Ia Sofia si Varna. Și, fără îndoială, pe lingă mesajul artistic exprimat, el a urmărit — și, sperăm, a reușit — să mită gar niei din partea porului român.

trans-poporului bul- mesajul priete- po-
C. AMARIȚEI

Sofia
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ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R.Marți după-amiază, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Permanent,. secretar al C.C. al P.C.R., s-a întilnit la sediul Comitetului Central
PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.

La 5 octombrie, tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania, condusă 
de Holf Kiihnert, adjunct al șefului secției construcții a C.C. al P.S.U.G., 
care, la invitația C.C. ăl P.C.R., face
Primire la Consiliul Central al U. G. S. R.Tovarășul Virgil Trofin, președin
tele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit marți delegația Confederației Generale a Muncii din Franța (C.G.T.), condusă de Marcel Caille, secretar al C.G.T., care face o vizită 

tn țara noastră Ia invitația Consiliului Central al U.G.S.R.La primire au participat Pavel Ștefan și Larisa Munteanu, secretari 
ai Consiliului Central.
Cronica zilei

Marți dimineața, a părăsit Capitala ministrul minelor, petrolului și geologiei, Bujor Almășan, care, la invitația ministrului industriei și energiei al Republicii Algeriene Democratice și Populare. Belaid Abdesse- lam, va participa la' Conferința științifică internațională asupra cercetării și exploatării de hidrocarburi din Algeria ce se va desfășura între 
5 și 15 octombrie.

Cu acest prilej, ministrul român va avea întrevederi și va purta discuții în legătură cu posibilitățile de lărgire a colaborării și cooperării economice între cele două țări.
La sosirea la Alger, ministrul român 

a fost lntîmpinat de Abdelkader Zai- bek, ministrul lucrărilor publice și 
al construcțiilor, A. Hamedi, direc
torul general al Societății algeriene de exploatări miniere Sonarem, funcționari superiori din Ministerul Industriei și Energiei și din alte instituții ■ cu caracter economic din Algeria.

★
Marți la amiază au sosit în Capi

tală Romuald Harasimowicz, directo
rul general al Băncii Agricole din 
R. P. Polonă, și Bohdan Wlădon, di
rectorul sucursalei din Varșovia a a- cestei bănci, care vor face o vizită de documentare în țara noastră, la invi
tația președintelui Băncii pentru A- 
gricultură și Industrie Alimentară, 
Ion Rușinaru.Oaspeții vor avea convorbiri cu conducerea Băncii pentru Agricultură 
ți Industrie Alimentară, în probleme privind finanțarea și creditarea activității de investiții, producția și valorificarea produselor agricole.

De asemenea, vor vizita unele uni
tăți agricole de stat și cooperatiste, precum și sucursale ale băncii.

★
Sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străină

vremea
V Timpul probabil pentru zilele de 
7, 8 și 9 octombrie. In țară : vremea 
va fi rece, mai ales în prima parte 
a. intervalului. Cerul va fi variabil. Se vor semnala ploi slabe izolate în prima zi. Vint slab pină la potri

Oradea, orașul care se întinde pe cele două maluri ale Crișului Repede, este renumit pentru . blănurile care le fabrică. De fapt, Ia Oradea începutul meșteșugului prelucrării blănurilor se pierde undeva în negura timpului. Se cunoaște insă prea bine acea veritabilă /întrecere care a existat din- ' totdeauna între numeroșii cojocari ai Oradei pentru a face, care mai de care cojoace cit mai frumoase, împodobite cu motive folclorice locale.în urmă cu 40 de ani a luat ființă aici prima fabrică de blănuri, pe locul unei fabrici de mobilă care dăduse faliment. Ce-i drept, ' pe atunci producția era redusă, rudimentară și sezonieră, limitîndu-se la fabricarea unor cojoace de diferite tipuri. La naționalizare, cu toată dezvoltarea 
ce o cunoscuse, fabrica era, 
de fapt, un mare atelier care abia în anii puterii populare s-a dezvoltat considerabil. Astăzi, de pildă, aici se realizează într-o săp- tămînă tot atita producție cit intr-un an înainte de naționalizare. Dar asta încă nu spune totul despre, transformările ce le-a parcurs această prestigioasă unitate a industriei noastre ușoare. Salturile sint considerabile pe planul perfecționărilor de ordin calitativ. în loc de cojoace — tradiționalul produs a! vechii fabrici — astăzi aici 
se produc blănuri care imită cu deplin succes pe cele de nutrie, oposum, rîs, zebră etc., precum și renumitele haine de velur, care sint tot mai căutate și apreciate atit în țară, cit și peste hotare.Despre dezvoltarea fabricii, ne-a vorbit pe larg ing. Adalbert Catona, directorul fabricii, unul dintre cei mai buni inovatori, de numele căruia sint legate o bună parte din realizările acesteia. Puternic atașat de colectivul de creație al fabricii, ing. Catona este unul dintre realizatorii unor valoroase blănuri înnobilate.. De multe ori. îl întîlnești seara tîrziu în laboratorul fabricii, făcînd diferite încercări menite să transfer- 

cu -tovarășul Samuel Mikunis, secretar general al P.C. din Israel, care și-a petrecut concediul în țara noastră.Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, tovărășească.

o vizită în schimb de experiență în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au participat tovarășii Ion Șt. Ion, vicepreședinte al Consiliului Economic, și Nicolae lonescu, adjunct .de șef de secție la C.C. al P.C.R.
A fost de față Hans Voss, ambasadorul R, D. Germane la București.

Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri in legătură cu relațiile dintre cele două centrale sindicale ți cu privire la unele probleme sindicale internaționale.
★' în cursul aceleiași Confederației General Franța a vizitat uzii- din Capitală.

zile, delegația a Muncii din „23 August"(Agerpres)

tatea și Comitetului de cultură și e- ducație socialistă ăl județului Prahova, marți, ia Palatul culturii din Ploiești, a avut loc deschiderea expoziției de fotografii „Imagini din Iran". Expoziția, care a fost prezen-, tată in mal multe orașe din țară în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 2 500 de ani de la crearea statului iranian, înfățișează aspecte ale economiei și culturii iraniene de-a lungul istoriei sale.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai organelor locale, ai I.R.R.C.S., oameni de cultură și artă, ziariști, un numeros public. Au fost de față membri ai Ambasadei Iranului la București.Cu acest prilej au luat cuvîntul prof. Mihai Vulpescu, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Prahova, și Sadegh Sadrîeh, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Iranului în Republica Socialistă România.Colectivul Teatrului de păpuși din Craiova a prezentat' marți seara în premieră pe țară piesa „Zal-Zar" — prelucrare după epopeea Sah-Name a marelui poet iranian Firdusi, de Giorgina Viofica-Rogoz.Spectacolul se înscrie în cadrul manifestărilor organizate în țara noastră în întîmpinarea aniversării a două milenii și jumătate de la înființarea statului iranian.
★Marți seara s-a înapoiat de la Cairo delegația Ligii romane de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, for-, mată..din prof, upiv, .Stanciu ,Sțo.ian,.L secretar general, al.,ligii, prof. univ.... Roman Moldovan, conf. univ. Grigore Botoi și dr. Constantin Florea, redac- tor-șef adjunct. al revistei „Lumea", care a participat Ia simpozionul internațional în memoria lui Gamal Abdel Nasser. (Agerpres)

vit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, izolat mai coborite în depresiuni și nordul țării, iar maximele vor oscila între 10 și 20 de grade. Condițiile atmosferice vor fi favorabile producerii brumelor locale și izolat, în nordul țării, înghețului slab pe sol. In București : vreme rece, mai ales noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil. Vint potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi staționară.
me pieile de oaie în blănuri scumpe. El este cel care a reușit să transforme, bunăoară, blana de oale în blănuri care imită fidel pe cele de ris, de oposum, de zebră etc. Din discuția avută cu el am reținut că, in prezent, produsele fabricii sint tot mai solicitate atit pe piața internă, cit și peste hotare.— Care este secretul că produsele fabricii „1 Mai" din Oradea sint foarte solicitate pe piața internațională ?— Nu este nici un secret.

de ovine. Și nu este deloc ușor ca din piele de oaie să faci blănuri care pot sta cu succes alături de cele provenite de la animale sălbatice renumite, cum ar fi risul, nutria sau oposumul. Pe poarta fabricii intră a- nual circa 2 milioane de piei. Și, din păcate, o bună parte din ele nu sînt de calitatea cea mai bună. în aceste condiții nu pot să nu subliniez că este un merit al colectivului nostru că reușește să producă, din piei de oaie de calități și de rase diferite, blănuri nu-

6 000—7 000 diferite piei, atit din țară, cit și de peste hotare. Cea mai mare parte din piei, adică 70—80 la sută, provin din țară. Cum este și firesc, primim piei de diferite categorii. Unele dintre ele au pete de vopsea. Există încă, în cele mai multe cooperative agricole de producție, obiceiul de a însemna oile cu vopsea de diferite culori. Aceste vopsele nu se spală și blana de multe ori iese pătată. Mai sint cazuri cînd unii producători lasă pieile să mu- cegăiască, ceea ce ne creea-
FABRICA DE BLĂNURI „1 MAI" ORADEA

CALITATEA — 
pe primul plan al preocupărilor

întregului colectiv
Există un singur criteriu care le face atit de solicitate : calitatea. De ani de zile, pe adresa fabricii nu a sosit nici o reclamație. Nu aș vrea să credeți că avem parteneri care primesc «orice și se mulțumesc cu orice fel de marfă. Avem cumpărători foarte pretențioși din U.R.S.S., R. F. a Germaniei, Elveția, Austria, Suedia. Italia, Franța și Canada. Sint bucuros că toți au numai cuvinte de laudă la a- dresa noastră.Alte informații interesante în legătură cu calitatea produselor ne-a furnizat inginerul-șef al fabricii, tovarășul Ion (Măn.— De la bun început trebuie să subliniez faptul că noi prelucrăm numai piei

mai de calitatea întîi. în acest scop, colectivul nostru a făcut o. seamă de inovații prețioase și a creat 15 tipuri de blănuri care imită perfect blana de pisică sălbatică, de zebră, de nutria, de oposum sau de alte animale sălbatice.— Am avut multe succese — reia firul discuției directorul fabricii — dar fiecare în parte a însemnat multe încercări, o adevărată luptă pentru a crea ceva nou și trebuie să spun că nu este deloc ușor să transformi, de pildă, o simplă blană de oaie în oricare altă blană de animal sălbatic.Gheorghe Vidican, unul dintre cei mai buni recep- ționeri din fabrică, ne-a relatat : „Zilnic primim cite

ză mari necazuri. ■ Deci, iți trebuie multă pricepere și răbdare ca să scoți din fiecare piele o blană cit. mai valoroasă. Aș vrea să subliniez că pentru noi nu este totuna dacă dintr-o piele obținem o blană cu o valoare de 150 lei mp sau de 250 lei mp. Nu este suficient ca din pielea de ovine să obții o blană de calitate superioară, ea mai trebuie să fie transformată intr-o haină elegantă, modernă, care să cucerească cumpărătorul.Aici intervine măiestria celor de la secția de creație. Șeful secției, tovarășul Ti- beriu Tavaszi, este unul dintre oamenii pe umerii căruia apasă o mare răspundere. „Degeaba ai blană

IUCRĂRILE CELEI DE-A VI-A CONFERINȚE 
A MINIȘTRILOR ÎNVĂTĂMÎNTULUI

Marți, 5 octombrie, s-au deschis la București lucrările celei , de-a Vl-a Conferințe a miniștrilor învățămin- tului din țări socialiste, la care participă delegațiile : Republicii Populare Bulgaria, condusă de Nacio Pa- pazov, președintele Comitetului •'de stat pentru știiftță, progres tehnic și învățămint superior ; Republicii Socialiste Cehoslovace, condusă de Stefan Chochol, ministrul învățămintului din R. S. Slovacă ; Republicii Cuba, condusă de Belarmino Castilla Mas, ministrul educației ; Republicii Democrate Germane, condusă de Heinz Joachim Bohme, ministrul învățămîn- tului superior și mediu de specialitate , Republicii Populare Mongole, condusă de Țeveenin Sanjaasuren, adjunct al ministrului învățămîntu- lui ; Republicii Populare Polone, condusă de Wit Drapich, ' ministru adjunct al educației și învățămintului
Plecarea unei delegații guvernamentale 

a Republicii Socialiste România 
în R. P. Chineză si R. P. D. CoreeanăMarți dimineața a plecat în R. P. Chineză delegația guvernamentală ă Republicii Socialiste România condusă de loan Avram, ministrul, industriei construcțiilor de mașini, carp va participa la deschiderea expoziției industriale române, ce va avea loc la 9 octombrie, la Pekin.Delegația română va face apoi o vizită în R.P.D. Coreeană.în cele două țări, delegația va avea întrevederi și va purta discuții cu

Sosirea in Capitală a Ansamblului
de balet — ChinaMarți la amiază, a sosit în Capitală Ansamblul de balet — China, care întreprinde un turneu în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, artiștii chinezi au fost salutați de Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, de membri ai conducerii Operei Române și de interpreți ai primei noastre scene lirice.Au fost de față ambasadorul Republicii Populare Chineze la București,

In cadrul lucrărilor reuniunii Comitetului Central al Alianței Cooperatiste Internaționale, care se desfășoară la București, marți a avut loc prima ședință a Comitetului executiv al A.C.I., prezidată de Mauritz Bonow, președintele acestei organizații.Transmițînd salutul cooperatorilor din România, Dumitru Bejan, președintele Centrocoop, a arătat că Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, membre ale Alianței Cooperatiste Internaționale, ca și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, organizație care își exprimă dorința de a deveni membră a alianței, sprijină activitatea desfășurată de A.C.I. pentru promovarea colabo

SOCIALISTEsuperior ; Republicii Socialiste România, condusă de Mircea Malița, ministrul învățămintului ; Republicii Populare Ungare, condusă de Po- linszky Karoly, adjunct al ministrului culturii ; Uniunii Sovietice, condusă de Viaceslav Petrovici Eliutin, ministrul învățămintului superior și mediu de specialitate ; Republicii Democrate Vietnam,- condusă de Ta Quang Buu, ministrul învățămintului superior.Lucrările au fost deschise de Mircea Malița, care a salutat delegațiile participante. Ministrul român a fost ales președinte al conferinței.Pe ordinea de zi a conferinței figurează referate și comunicări privind eficiența învățămintului superior, organizarea științifică a acestuia, educația comunistă a studenților, pregătirea postuniversitară și alte probleme de interes comun.

privire la dezvoltarea relațiilor economice în domeniul construcțiilor de mașini dintre România, R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de adjuncții ministrului, precum și de Cian Hai- fun, ambasadorul R. P. Chineze, precum și de Kang Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, și membri ai celor două ambasade.(Agerpres)

Cian Hai-fun, și membri ai ambasadei.La sosire, conducătorul ansamblului, Ciu Ciou-ie, a făcut o scurtă declarație ziariștilor, exprimînd calde mulțumiri pentru prilejul oferit de a vizita Republica Socialistă România și subliniind că turneul pe care îl întreprind artiștii chinezi constituie o nouă mărturie a relațiilor prietenești dintre poporul român și poporul chinez. (Agerpres)

rării rodnice între organizațiile cooperatiste din lume, indiferent de o-» rinduirea socială a țării în care își ’ desfășoară activitatea, răspîndirea principiilor și metodelor cooperatiste, sprijinirea acțiunilor de pace și securitate pe planeta noastră.Tot marți iși-a început lucrările Comitetul agricol al A.C.I. Din partea țării noastre participanții la dezbateri au fost salutați de Titus Popescu, vicepreședinte al U.N.C.A.P. în cadrul programului de lucru membrii Comitetului cooperativelor de producție și artizanat și ai Comitetului de locuințe au vizitat unități din județele Argeș, Prahova, Brașov.în onoarea membrilor Comitetului executiv al A.C.I., organizațiile cooperatiste din țara noastră au oferit marți un dejun.
bună și frumoasă, dacă scoți din ea o haină confecționată fără gust sau demodată — ne-a spus interlocutorul. De aceea, preocuparea noastră este și aceea de a ne afla mereu în pas cu evoluția modei ! Din păcate, susține șeful secției, moda se schimbă așa de repede ! Asta ne obligă să ne organizăm în așa fel producția încît să putem realiza' intr-un timp cit mai scurt blănurile pe care le cere piața. An de an, clienții noștri sint tot mai pretențioși, vor blănuri tot mai frumoase și de o calitate tot mai bună. Dar pentru noi, exigențele cumpărătorilor constituie norme de la care nu ne abatem niciodată".Deși calitatea produselor este pe primul plan al preocupărilor întregului colectiv, nici problema diversificării sortimentelor nu este neglijată. Directorul fabricii ne relatează că numărul sortimentelor este în continuă creștere. în afară de renumitele haine de ve- ! lur și de blană, aici se fabrică haine acoperite cu material sintetic, cu textile. Tot aici se fabrică gulere, căciuli, haine de copii etc. în total, fabrica produce I peste 150 de sortimente. Producem pină și lină, produs pe care îl recuperăm prin tunderea pieilor cu lină lungă — a conchis directorul fabricii.— La noi, nici deșeurile nu sint neglijate. Un bun gospodar folosește totul cu chibzuință. Din bucățelele de blană care cad la croit — ne spune inginerul Ion Man — facem căptușeli pentru haine, covoare, huse pentru autoturisme sau diverse accesorii pentru ati- tea alte articole de îmbrăcăminte.Oricine vizitează fabrica de blănuri „1 Mai" din O- radea se convinge că aici lucrează un colectiv harnic, care luptă ca produsele ei să fie cit mai căutate, atit pe piața internă, cit și peste hotare)

Aurel POP
x corespondentul „Scînteii"

0 delegație de activiști 
ai C.C. al P.C.R. a plecat 

In R. P. Bulgaria
La invitația Comitetului- Central al Partidului Comunist Bulgar, marți la amiază a plecat în R. P. Bulgaria, intr-un schimb de experiență, o delegație de activiști ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Vereș, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost. condusă de tovarășul Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid, precum și de membri ai Ambasadei R. P. Bulgaria Ia București. (Agerpres)

Vizitele delegației 
economice guvernamentale 

din Republica MaliMembrii delegației economice guvernamentale din Republica Mali, condusă de Robert N'Daw, ministrul dezvoltării industriale, cate se află de două zile în Capitala țării noastre, și-au continuat întrevederile cu reprezentanți ai vieții economice românești. în cursul zilei de marți, oaspeții au purtat convorbiri cu membri ai conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Energiei Electrice, Ministerului Construcțiilor Industriale și Ministerului Industriei Ușoare. Cu acest prilej au fost discutate posibilitățile privind schimburile comerciale și cooperarea economică dintre România și Republica Mali.(Agerpres)
Vizitele 

delegației militare 

a Republicii AustriaMarți, delegația militară a Republicii Austria, condusă de ministrul federal al apărării naționale, Karl F. Liitgendorf, care, la invitația generalului de armată Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, face o vizită oficială în țara noastră, a plecat într-o călătorie la Brașov.în cursul dimineții, oaspeții, împreună cu generalul colonel Sterian Țîrcă, adjunct al ministrului forțelor armate, au vizitat muzeul Peleș din Sinaia.în aceeași dimineață, membrii delegației au asistat la exerciții prezentate de către o unitate militară.După-amiază au fost vizitate orașul de la poalele Tîmpei și stațiunea turistică „Poiana. Brașov.Seara, în onoarea delegației, gene- ral-locotenent Vasile Milea a oferit un dineu in saloanele complexului „Cerbul Carpatin". (Agerpres)
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FOTBAL
___________ \.

Pregătirea lotului olimpicSelecționata olimpică de fotbal a țării noastre s-a antrenat ieri la Poiana Brașov, în vederea meciului de duminică de la Copenhaga cu echipa Danemarcei. Selecționabilii au învins, după două reprize a cite 30 minute, cu 7—0 echipa de tineret Steagul Roșu Brașov, dovedind o omogenitate explicabilă prin numărul mare de jucători care au evoluat recent, la Helsinki, în formația reprezentativă. Au marcat Lucescu, Iordănescu, Neagu cite 2 goluri și Dembrovschi. Antrenorii V. Stănescu și C. Drăgu-
Echipa Danemarcei pentru meciul de duminicăCOPENHAGA 5 (Agerpres). — Marți seara, Federația de fotbal a Danemarcei a alcătuit echipa care va întilni duminică la Copenhaga în preliminariile olimpice selecționata României. Iată „ll“-le care va intra pe teren : M.. Therkildsen, TorbenÎN CÎTEVA RÎNDURI

IERI, LA BRATISLAVA A AVUT 
LOC TRAGEREA LA SORȚI A „CU
PEI CAMPIONILOR EUROPENI" la handbal feminin. Echipa Universitatea București va întîlni in dublu meci, pină la 81 ianuarie 1972, echipa Maccabi (Israel).

ÎN RUNDA A 13-A A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL MASCULIN 
DE ȘAH DE LA VÎRȘEȚ (Iugoslavia). maestrul român VICTOR CIO- 
CÎLTEA (cu piesele negre) a remizat cu Bilek. Același rezultat a fost consemnat și în partidele Spiridonov- Ivkov, Buljovcici-Janosevici, Sili- Meking și Joksici-Liubojevici. în partidele întrerupte din rundele anterioare, Victor Ciociltea a realizat două puncte, cîștigînd la Sili și la Baretici.în clasament conduce Meking (Brazilia) — 10 puncte, urmat de Portisch (Ungaria) — 8 puncte (2), Ivkov (Iugoslavia) — 8 puncte (1) etc. Ciociltea (România) ocupă locul opt cu 
7 puncte.

CURSA INTERNAȚIONALA AU
TOMOBILISTICA (formula II). desfășurată pe circuitul de Ia Hockenheim în prezența a peste 65 000 de spectatori, s-a încheiat cu succesul sportivului argentinean Carlos Reute- mann. învingătorul, în vîrstă de 28 de ani, a concurat pe o mașină „Brabham" și a parcurs 236,880 km (35 de ture) în lh 15'24"9/10, reali- zînd o medie orară de 192,580 km L-au urmat in clasament austriacul Dieter Quester pe' „March" — lh 15'35", brazilianul Wilson Fitti- pladi pe „March" — lh 15‘35"4/10, elvețianul Silvio Moser pe „Brabham" — lh 16‘41”3/10 și englezul John Watson pe „Brabham" — 1 h 17T9” 6/10.

CUNOSCUTUL CAMPION ITALI
AN PIERO D’INZEO a obținut o

Stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România 

și Republica Panama
în dorința unei mai bune cunoașteri reciproce și a dezvoltării colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Panama, gu

Cu prilejul celei de-a XXII a aniversări 
a întemeierii

Republicii Democrate GermaneCu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane, la ambasada a- cestei țări la București a avut loc marți dimineața o conferință de presă, la care au luat parte reprezentanți ai presei centrale, ai altor publicații, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și atașați culturali și corespondenți ai presei străine.Cu acest prilej, ambasadorul Hans Voss a înfățișat realizările obținute de țara sa în anii construcției socialiste, subliniind dezvoltarea continuă a relațiilor bilaterale de prietenie dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România. Ambasadorul R. D. Germane a vorbit, de asemenea, despre unele probleme privind politica externă a guvernului țării sale și a . răspuns la întrebările adresate de ziariștii prezență
★în cadrul „Zilelor filmului din R.D. Germană", prilejuite de cea de-a XXII-a aniversare a întemeierii Republicii Democrate Germane, la cinematograful „Capitol" din București a avut loc, marți seara, un spectacol de gală, organizat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste. A fost prezentat filmul „Timpul berzelor", producție a studiourilor „Defa- Berlin".La spectacol au asistat loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii

VIZITELE DELEGAȚIEI ECONOMICE GUVERNAMENTALE 
A REPUBLICII COSTA RICAMinistrul relațiilor externe al Republicii Costa Rica, Gonzalo Facio, conducătorul delegației economice guvernamentale, a făcut marți dimineața o vizită la Ministerul Afacerilor Externe, unde a avut o întrevedere cu George Macovescu, prim-ad- junct al ministrului. în cursul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind stadiul relațiilor ro- mâno-costaricane, precum și unele aspecte actuale ale situației internaționale.

★In aceeași zi, ministrul costarican al finanțelor, Claudio Alpizar, însoțit de consilieri și experți, s-a întilnit cu Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, cu care a discutat probleme de interes reciproc.

șin au prezentat următoarea formație : RADUCANU — CIIERAN, BOC, 
DINU, POPOVICI — DUMITRU, 
R. NUNWEILLER — LUCESCU. 
DEMBROVSCHI, DUMITRACHE (min. 15 NEAGU), IORDĂNESCU. în minutul 15, Dumitrache a suferit o întindere, fiind posibil ca el să fie indisponibil pentru jocul de duminică cu echipa Danemarcei. Astăzi, echipa olimpică va juca un alt meci de verificare, întîlnind formația primă Steagul Roșu Brașov. Jocul se va disputa Ia Brașov.
Nielsen, Svend Andresen, Per Rant- ved, Jorgen Rasumssen, Birger Petersen, Hans Ewald Hansen, Morten Olsen, Eigil Nielsen, Kristen Nygaard, Ivar Schriver. Antrenorul echipei este austriacul Ruddy Strit- tich.
nouă victorie în cadrul concursului internațional de călărie de la Lisabona. Concurînd pe calul „Quotidia- na“, el a învins în baraj alți 19 con- curenți. Pe locul secund s-a clasat spaniolul Alfonso Segvoia pe „Tic- Tac".La startul acestei probe de obstacole s-au aliniat 76 de sportivi.

REPREZENTATIVĂ FEMININA 
DE HANDBAL A R. D. GERMANE și-a început turneul in U.R.S.S. ju- cind la Kiev cu selecționata țării gazdă. La capătul unui joc spectaculos, handbalistele sovietice au terminat învingătoare cu scorul de 15 —13 (6—4). Cea mai bună jucătoare a echipei .U.R.S.S. a fost Turcina, care a înscris șapte goluri.

ÎN RUNDA A DOUA A CAMPIO
NATULUI UNIONAL FEMININ DE 
ȘAH, care se desfășoară în prezent la Soci, Levitina (cu piesele negre) a ciștigat la Fomina, iar Kakabadze 
a învins-o pe Rubțova. S-au încheiat remiză partidele Semenova-Sido- renko și Seakova-Spivak. Celelalte partide s-au întrerupt.în clasament, pe primul loc a trecut Levitina cu 2 puncte.

LA CURSA CICLISTA DE ȘASE 
ZILE, care va începe mîine pe velodromul acoperit din Berlinul occidental, și-au anunțat participarea 12 cupluri. Dintre acestea, cele mai mari șanse la victorie le au perechile Peter Post (Olanda)-Patrick Sercu (Belgia), Rudi Altig-Albert Fritz (R. F. a Germaniei), Alain van Lancker (Franța)-Jurgen Tschan (R. F. a Germaniei). Klaus Bugdahl-Dieter Kemper (R. F. a Germaniei) și Rene Pij- nen (Olanda)-Wilfried Peffgen (R.F. 
a Germaniei). 

vernele celor două țări au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă. (Agerpres)

și Educației Socialiste, Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, cineaști, alți oameni de artă și cultură, un numeros public, precum și o delegație de cineaști din R.D. Germană, sosită în țara noastră cu acest prilej.Au fost de față Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București, și membri ai ambasadei.Erau, de asemenea, prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.înainte de spectacol, regizorul Mihai Iacob a prezentat filmul și a înfățișat realizări ale cinematografiei din țara prietenă.în numele cineaștilor din R.D. Germană a vorbit Herbert Bulla, director la studioul cinematografic „Defa- Berlin". *După spectacol, Consiliul Culturii și Ediicației Socialiste a oferit un cocteil.
★în cadrul „Zilelor filmului din R.D. Germană" vor mai fi prezentate la București, la Ploiești și Buzău producțiile cinematografice „Povestirile lui Hoffmann" și „îl cunoașteți pe Urban ?“ (Agerpres)

Membrii delegației economice guvernamentale din Costa Rica au mai avut in cursul zilei întrevederi cu Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, și Vasile Voloșeniuc, președintele Consiliului de administrație al Băncii române de comerț exterior. De asemenea, oaspeții au vizitat uzina „23 August", Fabrica de mașini-unel- te și agregate București, precum și cel de-al V-leâ Pavilion de mostre de bunuri de consum.
★In onoarea membrilor delegației economice guvernamentale din Republica Costa Rica, Florea Dumitrescu, mi'nistruL finanțelor, a oferit un dineu. Au participat Nicolae Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale. (Agerpres)

Știri culturale■ Sub auspiciile Consiliului Culturii și. Educației Socialiste, marți s-a deschis în sala Dalles din Capitală expoziția pictorului argentinean Râul Soldi.Cele 36 de lucrări în tempera, litografii și. seriografii oferă vizitatorilor o imagine a creației artistice a unuia dintre reprezentanții de seamă ai artei argentinene contemporane.La vernisaj au participat Tamara Dobriii, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- ședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, artiști plastici, critici de artă, ziariști.Au luat parte de asemenea, Cesar Bautista Rezzonico, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Argentina la București, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.S-a deschis o nouă stagiune a Filarmonicii de stat din Oradea.în actuala stagiune muzicală, filarmonica orădeană vă susține 40 de concerte in localitate și va organiza stagiuni permanente de cite 10 concerte,— cu program diferit — în alte 5 orașe din județul Bihor. Totodată, vor fi prezentate peste 200 concerte simfonice și populare in diferite localități ale județului.■ *Recent s-a deschis la .Casa de cultură din Buziaș expoziția „Vechi păpuși din,Banat". Colecția cuprinde marionete care au aparținut trupei Brăuer-Berger, precum și altor formații din Lugoj, Jimbolia și. Buziaș.
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PRONOSPORTCÎȘTIGURILE. CONCURSULUI NR. 40 DIN 3. OCTOMBRIE 1971CATEGORIA I : ■ (13 rezultate) 10 variante 10% a 11 236 lei.CATEGORIA a Ii-a : (12 rezultate)127.95 variante a 1 054 lei.CATEGORIA a IlI-a : (11 rezultate) 1 916,30 variante a 106 lei.
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LUCRĂRILE ADUNĂRII 
GENERALE A O N U.NEW YORK 5 — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : In continuarea dezbaterilor generale din cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a luat cuvîntul secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, care a opinat că „a acționa în favoarea păcii înseamnă a recunoaște existența deosebirilor între state și faptul că acestea vor continua să existe • sub forma deosebirilor de opinii, de interese, de sistem".Secretarul de stat a arătat apoi că intre S.U.Ă. și U.R.S.S. au fost încheiate cu succes multe acorduri care pot contribui la promovarea coexistenței pașnice și cooperării, subliniind că „dorința S.U.A. de a pune fundamentul unei astfel de cooperări nu este în nici un fel afectată de politica lor de a căuta îmbunătățirea relațiilor cu Republica Populară Chineză".Referindu-se la problemele dezarmării, William Rogers a arătat că, deși în cadrul tratativelor SALT nu s-a ajuns încă la un acord, s-au a- propiat totuși pozițiile S.U.A. și

Dineu oferit de ministrul 
de externe al României 

in cinstea unor șefi 
de delegațiiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, conducătorul delegației țării noastre la actuala sesiune a O.N.U., a oferit un dineu în cinstea unor șefi de delegații prezenți la lucrările Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Au participat Tun Haji Abdul Razak Bin Dato Hussein, prim-ministru și ministru de externe al Malayeziei, prințesa Ashraf Pahlavi, șefa delegației Iranului la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., miniștrii de externe ai Belgiei — Pierre Harmel, Cehoslovaciei — Jan Marko. Filipinelor — Carlos Romulo, Irlandei— Patrick Hillery, Republicii Malgașe— Jacques Rabemananjara, Marocului— Abdellatif Filali, Mongoliei — Lo- donghiin Rincin, Poloniei — Stefan Jedrychowski, Ungariei — Janos Peter, subsecretarul de stat pentru afacerile externe» al Greciei, Christos Xanthopoulos-Palamas, reprezentanții permanenți pe lingă Națiunile Unite al Bulgariei — Ghero Grozev, Malayeziei — H. M. Zacharia, Suediei — Olof Rydbeck, Zambiei — Vernon Johnson.. Au participat, de asemenea, membri ai delegației române. Dineul a prilejuit un schimb de păreri între cei prezenți asupra unor probleme internaționale majore, unele dintre ele aflîndu-se înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
ÎNTREVEDERE

C. MĂNESCU — J. A. TACK
La 5 octombrie, ministrul de ex

terne al României, Corneliu Mănescu, 
a avut o întrevedere cu Juan Antonio 
Tack, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Panama, șeful delegației 
panameze la actuala sesiune a Adu
nării Generale.

Cu acest prilej, cei doi miniștri de 
externe au procedat la un schimb de 
scrisori prin care au consacrat in 
mod oficial hotărirea guvernului ro
mân și guvernului panamez de a sta
bili relații diplomatice între cele 
două țări.

P ®

U.R.S.S. referitoare la concepția și detaliile unui acord pentru limitarea sistemelor rachetelor antibalistice.în legătură cu restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U., vorbitorul a reluat teza „celor două Chine”, repudiată de numeroase state ale lumii și de opinia publică internațională și s-a pronunțat împotriva expulzării din organizația mondială a emisarilor cian- kaișiști.Vorbind despre problemele Orientului Apropiat, W. Rogers a propus încheierea unui acord parțial interimar și a prezentat un plan pre- văzînd, între altele, redeschiderea circulației prin Canalul Suez și prelungirea acordului de încetare a focului.In cuvîntul său, ministrul de externe al Coastei de Fildeș, Arsene Usher, a subliniat, între altele, că Africa nu își va abandona politica ei de autodeterminare și independență și că O.N.U. trebuie să treacă la adoptarea unor măsuri concrete și eficiente care să poată duce, intr-adevăr, la sfărîmarea ultimelor bastioane ale rușinosului sistem colonialist.Pierre Harmel, ministrul de externe al Belgiei, a subliniat, în intervenția sa, că universalitatea Națiunilor Unite reprezintă un obiecțlv fundamental al organizației. „A- ceasta, a spus el, ne face să recomandăm în mod pregnant ca R. P. Chineză să ocupe în organizație locul rezervat Chinei de către Cartă". El s-a ocupat apoi de importanța, înțelegerilor regionale pentru instaurarea în lume, a unei atmosfere de cooperare. Referindu-se la problemele europene și trecînd în revistă evenimentele survenite în ultimul timp, el a menționat că „ceea ce am sperat cîndva capătă în prezent contururi precise. Sînt două obiective certe ce se cer urmărite — reducerea forțelor armate din Europa și securitatea europeană". Sperăm, a spus ministrul belgian, că ne vom putea întîlni la Helsinki.Secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț, vorbind despre întărirea hotărîrii popoarelor de a lupta pentru independență, suveranitate si dezvoltarea lor liberă, a subliniat că „nici o mișcare autentică a popoarelor nu a putut fi înăbușită prin folosirea forței. Evoluția lumii nu poate fi hotărită prin violență".Relevînd consecințele crizei cronice a sistemului monetar occidental, ministrul iugoslav a denunțat „măsurile care duc la monopolizare, discriminare și protectionism, luate pe seama altora, și care împiedică progresul general și afectează relațiile politice dintre state". El s-a referit apoi la problemele dezarmării, subliniind ideea că oprirea cursei înarmărilor trebuie să. conștituie fundamentul oricărui efort de diminuare a pericolului la adresa păcii. Vorbitorul a evidențiat, în context, însemnătatea unei conferințe mondiale pentru dezarmare.Vorbitorul s-a pronunțat în favoarea restabilirii drepturilor legitime ale R.P. Chineze la Organizația Națiunilor Unite.Secretarul de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei a arătat în continuare că o evoluție pozitivă a relațiilor intereuropene a devenit posibilă de îndată ce a prevalat convingerea că realitățile europene nu pot fi schimbate prin forță. El a relevat că perspectivele convocării unei conferințe europene asupra securității și cooperării devin din ce în ce mai favorabile".în încheiere, M. Tepavaț a vorbit despre necesitatea respectării de către toți și față de toți a principiilor dreptului și eticii internaționale, ex- primînd credința țării sale în inviolabilitatea principiilor libertății, suveranității și neintervenției. Apărăm aceste principii, a spus ministrul iugoslav, pentru că ele apără lumea în care trăim.

VIZITA LUI N. PODGORNll LA HANOIHANOI 5 (Agerpres). — La Hanoi, anunță agenția V.N.A., au avut loc convorbiri între delegația R.D. Vietnam, condusă de Le Duan, prim-se- cretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, și delegația sovietică, condusă de Nikolai Pod- gornîi, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Cu prilejul vizitei în R.D. Vietnam a delegației de partid și guvernamentale sovietice, în sala Adunării Naționale a avut loc un miting, la care au rostit cuvîntări Le Duan și Nikolai Podgornîi.

Succese ale forțelor patriotice 
sud-vietnameze și cambodgieneVIETNAMUL DE SUD 5 (Agerpres). — După cum anunță agenția „Eliberarea", forțele Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au înregistrat noi victorii în lupta împotriva agresorilor interven- ționiști. Astfel, numai în regiunea U Minh au fost răniți sau luați prizonieri peste 2 000 de militari, printre care mai mulți ofițeri americani și saigonezi.Forțele patriotice au doborît 27 a- vioane inamice, au distrus 5 auto- blindate, 19 tunuri de 105 și 155 mm, ca și alte piese de artilerie grea, și

au capturat însemnate cantități de arme și muniții.
★PNOM PENH 5 (Agerpres). — Forțele de Eliberare din Cambodgia, relatează agenția AKI, au lansat in cursul ultimelor zile o serie de puternice ofensive împotriva trupelor intervenționiste ale regimului de la Saigon, cantonate la Krek și Ampuk. In cursul luptelor au, fost răniți numeroși militari saigonezi, 4 avioane au fost doborîte sau distruse la sol. 6 tunuri de 105 mm și 3 autoblindate au fost distruse, iar mai multe fortificații și depozite de muniții deteriorate.

Opoziție crescindă în rîndul politicienilor 
americani față de agresiunea S.U.A. în IndochinaNEW YORK 5 (Agerpres). - în- tr-un recent interviu televizat, JOHN LINDSAY, primarul orașului New York, a declarat : „Războiului din Vietnam trebuie să i se pună capăt. Statele Unite ar fi trebuit să facă de mult aceasta. Pentru vărsarea de singe care are loc în Asia de sud-est nu există nici o justificare". In continuarea interviului său, John Lindsay a cerut să se procedeze la o reducere considerabilă a cheltuielilor militare ale S.U.A., iar fondurile astfel eliberate să fie folosite pentru rezolvarea problemelor interne cu caracter social.„Pacea în Vietnamul de sud nu poate fi instaurată atît timp cît se vor afla acolo trupele Statelor Unite" — a declarat senatorul american GEORGE AIKEN. Senatorul a apreciat, in continuare, că prelungirea războiului din Vietnam va avea o influență negativă asupra situației Partidului republican în alegerile din anul viitor și a relevat că un număr tot mai mare de senatori, inclusiv republicani, condamnă actuala politică dusă de S.U.A. în Asia de sud- est.Statele Unite continuă să ascundă opiniei publice americane proporțiile implicării lor in războiul din Laos,

a declarat senatorul democrat 
STUART SYMINGTON. în ultimul deceniu, a arătat vorbitorul, cheltuielile militare ale S.U.A. pentru ducerea acestui război au crescut de aproape nouă ori, ajungind în prezent la 420 milioane dolari anual.Declarațiile senatorului Symington, apreciază observatorii politici, reflectă nemulțumirea crescindă în cadrul Congresului american față de politica Administrației în Asia de sud-est. Agențiile de presă informează că senatorul CASE a anunțat că va prezenta un proiect privind reducerea considerabilă a personalului militar american din Cambodgia.

★HANOI 5 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că între 26 septembrie și 3 octombrie, avioane militare americane au continuat să bombardeze o serie de sate din nordul zonei demilitarizate. De asemenea, artileria americană a bombardat, în perioada menționată, această regiune. Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al R.D.V. a condamnat cu hotărîre noile acte de război ale S.U.A. și a cerut guvernului american să pună capăt imediat acestor încălcări ale suveranității și securității R. D. Vietnam.

POLITICA GUVERNULUI 
CONSERVATOR

In dezbaterea Conferinței 
laburiste de la BrightonLONDRA 5. — Corespondentul nostru, N. Plopeanu, transmite : In cea de-a doua zi a lucrărilor Conferinței anuale a Partidului laburist, care are loc la Brighton, a luat cuvîntul liderul partidului, Harold Wilson, care a relevat „daunele provocate economiei britanice în cele 16 luni de guvernare conservatoare".Vorbitorul a criticat, în primul rînd, creșterea șomajului, care afectează peste un milion de britanici. „In Scoția și Țara Galilor, în Nord, în Middlandul de vest și în nord- vest — a continuat Wilson — numărul șomerilor depășește 6 la sută din populația activă". Liderul laburist s-a referit, de asemenea, la „fenomenele de stagnare a economiei — falimentul unor întreprinderi, ramuri întregi, ale industriei care lucrează doar cu 60—65 la sută din capacitățile lor". In continuare, el a menționat că nivelul de trai al celor ce muncesc se reduce treptat prin creșterea prețurilor la toate produsele, sporirea chiriilor, a cheltuielilor pentru întreținerea copiilor în școli.Referirile liderului laburist la problemele externe, cu excepția celor privind refuzul de a accepta aderarea Angliei la Piața comună în condițiile negociate de actualul guvern, sînt apreciate aici ca palide și ambigue.In ședința de marți, numeroși delegați au condamnat legea inițiată de guvern privind sindicatele care, după cum s-a subliniat, „lovește în interesele și drepturile fundamentale ale celor ce muncesc".

H. Kissinger va face 
o vizită la PekinPEKIN 5 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, guvernul R.P. Chineze și guvernul S.U.A. au căzut de acord ca dr. Henri Kissinger să facă o vizită la Pekin, spre sfirșitul lunii octombrie, pentru a avea convorbiri cu guvernul chinez în vederea aranjamentelor concrete pentru vizita președintelui Nixon in China.

ANWAR SADAT ALES PREȘEDINTE 
AL FEDERAȚIEI REPUBLICILOR ARABE

CAIRO 5 (Agerpres). — La Cairo a avut loc prima reuniune a Consiliului Prezidențial al proiectatei Federații a Republicilor Arabe, la care au participat președintele Republicii Arabe a Egiptului, Anwar Sadat, președintele Siriei, Hafez Assad, și președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, Moamer El Gedafi. In cursul întrunirii, Anwar Sadat a fost ales președinte al Federației Republicilor Arabe, informează agenția M.E.N., citind un comunicat al purtătorului de cuvînt

al Consiliului Prezidențial, Hussein El Shafei, vicepreședintele Egiptului.Potrivit comunicatului, șefii celor trei state arabe au examinat apoi situația politică și militară din O- rientul Apropiat.
★Președintele Republicii Arabe a E- giptuiui, Anwar Sadat, va inaugurala 7 noiembrie lucrările de construcție a viitoarei conducte petroliere Suez- Alexandria, a anunțat Aziz Sidky, vicepremier și ministru al industriei, petrolului și resurselor miniere al R.A.E.

DIN LUMEA CAPITALULUI

Parizienii...
cu 4 km pe ora

Patrioți angolezi pregătindu-se pentru o nouă acțiune de luptd împotriva colonialiștilor portughezi

agențiile de presă transmit:
Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a oferit un banchet în cinstea delegației de guvernatori provinciali din Republica Somalia, condusă de Ahmed Jama Abdillefi, care efectuează o vizită la Phenian. în toasturile rostite cu acest prilej, relevă agenția A.C.T.C., Kim Ir Sen și Ahmcd Jama Abdilleh au subliniat prietenia și solidaritatea dintre', cele două popoare în lupta împotriva imperialismului.
Conducerea organizației 

vesi-gemane Uniunea Ger
mană a Păcii 8 relevat- în ca_ drul unei ședințe recente, necesitatea de a se depune noi eforturi în vederea convocării Conferinței gene- ral-europene în problemele securității, precum și în direcția ratificării acordurilor încheiate de R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. și Polonia. In cadrul aceleiași ședințe, a fost adoptată o rezoluție în care se cere ca „în interesul păcii să fie asigurată primirea în Organizația Națiunilor Unite a Republicii Democrate Germane și a Republicii Federale a Germaniei". ■

Delegația parlamentari
lor finlandezi, condusă de Ra- fael Paasio, președintele parlamentului, aflată în vizită în Polonia la invitația Seimului acestei țări, a fost primită de Dyzma Galaj, mareșalul Seimului. Cu acest prilej,_ au fost examinate probleme privind colaborarea dintre parlamentele celor două țări și relațiile polono-finlandeze. Au fost examinate, de asemenea, unele probleme legate de .pregătirea Conferinței general-europene în problemele securității și colaborării.

Întrevedere A. Kosîghin- 
H. Boumediene. Marti au tn_ ceput convorbirile dintre Houari Boumediene, președintele Consiliului Revoluției, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare, și Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care se află în- tr-o vizită oficială în Algeria.

Un reprezentant al părții 
R.P.D. Coreene 8 protestat, cu prilejul reuniunii Comisiei militare de armistițiu din Coreea, împotriva faptului că, în perioada 7—30 septembrie, forțele americane și ale regimului de ia Seul au introdus diverse tipuri de armament în zona .demilitarizată, plantînd, în același tirnp, mine și săpînd tranșee — informează agenția A.C.T.C.

0 delegație guvernamen
tala comercială chineză, condusă de Ciu Hua-min, ministru adjunct al comerțului exterior, a sosit la Copenhaga, într-o vizită de prietenie, la invitația guvernului danez, anunță agenția China Nouă. Delegația a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe, Poul Hartling, și Knud Thomsen, ministrul comerțului și industriei.

Comitetul director cen
tral al Partidului dreptății 
din Turcia 8 rorut celor cinci miniștri aparținînd acestui partid să se retragă din guvernul premierului Nihat Erim. Hotărîrea Partidului dreptății, care deține 224 de mandate din cele 450 ale Adunării Naționale, a fost motivată printr-o serie de divergențe existente in sinul guvernului.

La sediul UNESCO din 
Paris se desfă?oarâ lucrările Conferinței guvernamentale pentru crearea unui sistem mondial de informare științifică și tehnică (UNISIST). La conferință participă reprezentanți din 80 de state membre ale UNESCO. România este reprezentată de o delegație condusă de Nicolae Bărbules- cu, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.

CAIRO 5. — Corespondentul 
nostru, Nicolae N. Lupu, trans
mite : Delegația femeilor egip
tene condusă de Aziza Hussein, 
președinta Clubului femeilor din 
Cairo, reprezentanta Egiptului 
in Comisia O.N.U. pentru condi
ția femeii, care a făcut recent 
o vizită in România, a organizat 
o reuniune la Cairo. Cu acest 
prilej, membrii delegației și-au 
împărtășit impresiile despre țara 
noastră, au relevat contribuția 
femeilor din România la succe
sele obținute de poporul român 
în toate domeniile de activitate, 
precum și primirea călduroasă 
de care s-au bucurat.

La reuniune au participat Ze- 
naib Sobky, președinta Uniunii 
Femeilor din Egipt, și Kamel 
Hassani, ministru adjunct al 
afacerilor sociale și sănătății. Av 
fost prezenți membri ai Amba
sadei române la Cairo.

împăratul Japoniei, Hir°- hjto. și-a încheiat marți vizita în Franța. In cursul șederii la Paris, suveranul japonez a conferit cu președintele Georges Pompidou și alte oficialități franceze. In cursul aceleiași zile, Hirohito a sosit la Londra, într-o vizită de trei zile.

La Sofia are loc un simpozion cu tema „Probleme metodologice ale cercetării, complexe a omului", la care participă delegații din România, Bulgaria și Uniunea Sovietică.
Sub acuzația de a fi or

ganizat un complot urmărind asasinarea șefului statului congolez, Justin Bomboko, fost tninistru de externe, și Victor Nendaka, fost ministru de finanțe, au fost arestați, relatează agențiile Reuter și France Presse, citind postul de radio Kinshasa. Printre persoanele implicate în această acțiune figurează și generalul de armată Bangala, care a deținut funcția de guvernator al orașului Kinshasa.
La încheierea plenarei 

organizației de tineret a 
Partidului Socialist din 
Chile 8 fost data Publicității o declarație în care se afirmă hotărîrea de a sprijini cu fermitate procesul de transformări progresiste în care este angajată țara. Tineretul socialist — subliniază declarația — își reafirmă încrederea fermă că guvernul Unității Populare își va îndeplini programul reformelor adoptat în interesul poporului și pentru o politică de demnitate și suveranitate pe plan extern.

Ministrul apărării națio
nale al Franței, Michel Debr6- și-a, încheiat vizita în Iugoslavia. După cum relevă agenția Taniug, în cursul convorbirilor pe care le-a purtat cu secretarul federal iugoslav pentru apărarea națională, Nikola Lubicici, a fost relevată dorința părților de a dezvolta și extinde în continuare colaborarea reciprocă.

Conferință științifică» • » 
internațională la Alger 

în problemele prospectării 
și exploatării zăcăfhintelor 

de hidrocarburiALGER 5 — Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite : La Palatul Națiunilor de la „Club des Pins", de lingă Alger, s-a deschis marți după-amiază prima conferință științifică internațională privind prospectarea și exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi din Algeria.La această reuniune, organizată sub auspiciile ministerului algerian al industriei și -energiei, participă specialiști algerieni și peste 150 de experți în domeniul hidrocarburilor din numeroase țări ale lumii, printre care Belgia, Franța, Italia, Japonia, Marea Britanie, S.U.A., U.R.S.S.Din țara noastră, la lucrările conferinței participă ministrul minelor, petrolului și geologiei, Bujor Almă- șan.Lucrările conferinței au fost deschise de Belaid Abdessalam, ministrul algerian al industriei și energiei.
Rainer Barzel a fost ales 

președinte al Uniunii Creș- 
tin-Democrate din R. F. a 
Germaniei,în C8drul congresului acestui partid, desfășurat la Saarbriic- ken. El urmează în acest post fostului cancelar Kurt-Georg Kiesinger, întrunind 344 de voturi, față de 174 acordate oponentului său, Helmut Kohl, primul ministru al landului Renania-Palatinat.

Un miting de protest împotriva condițiilor de retrocedare a Insulei Okinawa a fost organizat la Tokio de aproximativ 20 000 de muncitori și studenți. Participan- ții au subliniat că acordul permite menținerea pe teritoriul japonez, inclusiv în Okinawa, a armelor nucleare. Mitinguri și demonstrații similare au avut loc și în alte localități japoneze.
Guvernele R.S. Ceho

slovace și Malayeziei au 
hotărît să stabilească rela
ții diplomatice 18 nivel de 8m' basadă. In adoptarea acestei hotărîri, relevă agenția C.T.K., părțile au dat curs dorinței de a dezvolta legăturile prietenești reciproc avantajoase dintre cele două țări.

La Havana ?l 8 încheiat lu- crările cea de-a treia Conferință națională a inginerilor, informează a- genția Prensa Latina. Cu acest prilej, ministrul cubanez al muncii, Jorge Risquet, a subliniat că întie dele mai importante sarcini ce stau în prezent în fața economiei cubaneze se numără folosirea optimă a resurselor umane, o mai înaltă productivitate a muncii și o mai largă participare a tuturor oamenilor muncii la activitatea productivă.
Un post militar britanic 

din Belfast a fost atacat luni după-amiază. In urma exploziei unei bombe, zece militari au fost răniți, dintre care unul a decedat în timp ce era transportat la spital.

Luni, la sfirșitul orelor de curs, o bună parte din profesorii școlilor pariziene au făcut un gest neobișnuit : și-au cerut scuze elevilor pentru faptul că marți dimineață vor întîrzia la ore ! Motivul ? Greva conducătorilor de metro care a paralizat marți cea mai importantă rețea de transport pariziană. întirzieri și absențe motivate s-au înregistrat peste tot — în școli și întreprinderi, în birouri și magazine, Parisul oferind imaginea unui uriaș furnicar imobilizat în propria sa aglomerație.In Piața Bastiliei, în primele ore- ale dimineții sute de claxoane făceau un vacarm de nedescris. Coloane nesfirșite de automobile nu mai puteau a- vansa un centimetru. Cei peste un milion de pasageri obișnuiți ai metroului invadaseră străzile. Cozi interminabile de pietoni luau cu asalt . autobuzele, grupuri de oameni gesticulau și vociferau în stațiile de taxiuri. Cei mai avantajați au fost, desigur, pietonii. Față de au- tomobiliști, ei se puteau deplasa cu o viteză mai mare : 4 km pe oră !Această acțiune revendicativă, care a cuprins peste 2 000 de conducători de metro și riscă să continue și în zilele următoare, se înscrie intr-un peisaj social dominat de tensiuni și nemulțumiri ce au cuprins largi pături. Toamna 1971 se anunță astfel în Franța ca un anotimp frămîntat., Intr-adevăr, reîn- / tors din concediu,francezul de nivel mijlociu — muncitor,funcționar, meseriaș sau mic comerciant — redescoperă sub o nouă înfățișare vechea zicală după care „toamna se numără bobocii". Ziarele au consemnat in ultimele săptămîni creșterea prețurilor, în special în domeniul serviciilor publice; s-au publicat date statistice și procente, s-au făcut pronosticuri și comentarii în legătură cu tendințele inflaționiste ce se fac simțite în Franța, ca și- în alte țări ale Pieței comune. Dar omul de pe stradă e mai sensibil în fața faptelor, în întîlnirea directă și diurnă cu casierul din stația de metrou, cu vinzătoa- rea din piață, cu magazinul în care întră pentru cumpărături cu

rente. Or, el se lovește de o realitate care depășește uneori chiar și cele mai pesimiste anticipări ale ziariștilor.Iată cîteva cazuri : 
...„Vinerea trecută 

am intrat la un măce
lar pentru a cumpăra 
exact 100 gr. carne to
cată. Pe etichetă era 
scris prețul de 11 franci 
kg. Dar la plată mi s-a 
cerut 1,30 franci, în 
loc de 1,10 franci. Ex
plicația vinzătorului ? 
Eticheta era veche. 
Găsiți normal un ase
menea fapt ?"

„Este firesc ca o bu
telie de gaz lichefiat 
să se scumpească de 
la 14 la 18,50 franci ? 
Nu știu dacă scumpirea 
e generală, dar la «Or- 
messon» acesta este 
prețul în toate depo
zitele".

...„Fiind cardiac, fo
losesc în alimentație 
sare dietetică. Pină 
acum plăteam un fla
con 2,50 franci. Săptă- 
mîna trecută am cum
părat același flacon cu 
6 franci. Nu găsiți că 
această scumpire cu 
150 la sută e earn,' abu
zivă, intr-un moment 
in care se vorbește de 
stabilizarea prețuri
lor ?"Mărturiile de mai sus sînt extrase din scrisorile unor cititori publicate de ziarul „LA NATION", într-un număr foarte recent. Constatările de acest gen nu se . opresc însă aici și nu se datofesc doar capriciilor sau abuzurilor unor patroni izolați. După scumpirea o- ficială a transporturilor în comun, a gazului și electricității, au crescut „neoficial" preturile la o serie de produse alimentare și bunuri de larg consum, fapt care afectează substanțial bugetul unor largi categorii de salariați. O dată cu începerea noului an de învățămînt, mulți părinți au constatat că prețul unui menu la cantinele școlare a crescut uneori în proporție de 10 la sută. O sporire a fost anunțată, de asemenea, la cantinele studențești.Așadar, dincolo de procente șl statistici ce pot părea abstracte Ia prima vedere, confruntarea cotidiană a omului simplu cu o serie de scumpiri de mărfuri peste noapte constituie un motiv de nemulțumire și îngrijorare, i în această situație trebuie căutată, în primul rînd, cauza unei tensiuni care se manifestă printr-o nouă amploare a revendicărilor sociale în Franța. Grevei profesorilor, care a mar

cat în mod semnificativ începutul noului an școlar, îi urmează a- cum masiva grevă a conducătorilor metroului parizian. Aceștia cer, în esență, o sporire a salariilor, în funcție de creșterea prețurilor. Unii comentatori amintesc faptul că in luna august costul biletelor de metrou a fost scumpit cu aproximativ 14 la sută* sumă considerabilă, care n-a avut însă nici o consecință asupra condițiilor de viață și de muncă ale celor ce lucrează zi și noapte în vasta rețea subterană a transportului parizian. Remarcînd tendința de ascuțire a :onflictelor sociale, ziarul „LE MONDE" scrie : „Dacă contrapropunerile direcției vor fi considerate insuficiente, alți lucrători ai metroului și mai ales ai rețelei de autobuze vor fi gata să se alăture greviștilor".Dar, alături de problema creșterii prețurilor, scena vieții sociale cunoaște în ultima vreme și o altă preocupare din ce în ce mai acută : numărul sporit al șomerilor. După cum a- firmă ziarul „PARIS JOUR", „numărul real 
al șomerilor ajunge la 
aproximativ 460 000, 
ceea ce reprezintă a- 
proape 2,5 la sută din 
totalul populației ac
tive". Mal ales femeile și tineretul sînt principalele victime ale a- cestei situații. în. ultimul an, numărul cererilor nesatîsfăcute de serviciu a crescut, după cifre oficiale, cu a- proape 70 000. Această importantă creștere a șomajului își află originea în lipsa unei pregătiri profesionale a tinerilor care caută de lucru. „In aceste 
condiții, remarcă același ziar, situația șo
majului riscă să rămi- 
nă o preocupare acută 
pentru .multă vreme și 
să pună în pericol în
săși dezvoltarea eco
nomică"...Creșterea prețurilor, numărul sporit de șomeri — iată două din aspectele sociale acute ; care preocupă azi opinia publică. O dată cu apropierea iernii,'a- ceste probleme îngrijorează și mai mult categorii largi de oameni ai muncii, îngrijorare ce se manifestă printr-o ascuțire a conflictelor sociale.

Paul 
DIACONESCU

Paris.

GREVĂ DOCHERILOR
DIN S.U.Ă.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — Greva docherilor din porturile de pe coasta vestică a Statelor Unite a intrat în cea, de-a 97-a zi, înscriindu-se drept cel mai lung conflict de muncă a! lucrătorilor portuari din ultimii 23 de ani. Activitatea porturilor americane de pe țărmul Pacificului este paralizată. Convorbirile de la San Francisco dintre reprezentanții sindicatului lucrătorilor din transporturi și cei ai patronatului,, cu participarea mediatorului federal J. Courtis, nu au dus la nici un rezultat. Greviștii revendică majorarea salariilor, garantarea programului săp- tămînal de lucru și asigurarea pensiilor.Vineri, prin întreruperea lucrului și de către docherii din porturile răsăritene ale S.U.A.. greva a căpătat un aspect național. în acest nou conflict de muncă sînt angajați membrii Sindicatului docherilor afiliat la A.F.L.-

C.I.O., care numără 45 000 de membri.Extinderea grevei, de la un capăt la altul al țărmului Pacificului al Statelor Unite, a provocat îngrijorarea guvernului federal. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a declarat Că „greva docherilor a devenit o problemă serioasă".Președintele Nixon a hotărît invocarea legii Taft-Hartley împotriva greviștilor. El urmează să se adreseze Ministerului Justiției pentru a-i obliga pe docherii celor 24 de porturi ale Pacificului să reia lucrul în cursul următoarelor 24 de ore. (Cunoscuta lege antimuncitorească Taft-Hartley, adoptată in anul 1947, a fost aplicată de 28 de ori, ultima dată de către fostul președinte Johnson. împotriva unei greve declanșate tot de muncitorii portuari).
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