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UN CICLU DE CONSULTAȚII ÎN SPRIJINUL CELOR
CARE STUDIAZĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARȚID

în întreaga țară și-au început activitatea, în condițiile 
stabilite prin recentele hotărîri și instrucțiuni ale condu
cerii partidului, multiplele forme ale învățămîntului de 
partid. Și-a deschis cursurile Academia Ștefan Gheorghiu 
pentru pregătirea cadrelor de conducere a activității de 
partid, social-politice, economice și administrației de stat, 
au fost inaugurate, în numeroase centre din țară, cursurile 
școlilor interjudețene de partid, destinate perfecționării 
pregătirii activiștilor de partid, de stat, al organizațiilor 
de masă și obștești, lucrătorilor din presă și edituri. O 
gamă variată de cursuri de pregătire politico-ideologică 
funcționează în cadrul organizațiilor de partid, pentru 
membrii de partid din organizațiile respective și alți oa
meni ai muncii din raza lor de activitate, de asemenea, pe 
lîngă cabinetele de partid, precum și pentru cadrele didac
tice din învățămîntul de toate gradele.

Obiectivul acestei largi și diverse activități este de a 
răspunde înaltelor exigențe care au fost formulate în pro
gramul de educație comunistă, adoptat de Comitetul Exe
cutiv la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a 
contribui la însușirea aprofundată de către membrii de 
partid și masele largi ale celor ce muncesc a concepției ma-

terialist-dialectice despre lume și viață, a politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, la educarea lor în spirit parti
nic, revoluționar, ca militanți hotărî ți pentru transpunerea 
în viață a liniei partidului.

Pentru a veni în sprijinul celor care studiază în învăță
mîntul de partid, mai ales în cursurile constituite în cadrul 
organizațiilor de bază, „Scînteia" își propune să publice 
sistematic consultații asupra unora din principalele teme 
înscrise în diferitele programe de studiu. Desigur, aceste 
consultații nu urmăresc să epuizeze tema respectivă — 
ceea ce nici n-ar fi posibil în spațiul restrîns al unui arti
col de ziar — ci doar să puncteze unele din ideile esențiale, 
propagandiștii, lectorii, cursanțil avînd datoria să le dez
volte, pe baza studierii documentelor de partid și a altor 
materiale bibliografice, să le îmbogățească cu date con
crete, exemplificări și în cît mai mare măsură cu referiri 
și concluzii privind activitatea de Ia locul lor de muncă — 
și, desigur, ținînd seama de specificul formei de studia 
respective. Trimiterile bibliografice din cuprinsul consul
tației urmează să fie completate cu sprijinul cabinetelor 
de partid, al punctelor și centrelor de informare și docu
mentare.

IN ZIARUL DE AZI
• UN INSTRUMENT 
PREȚIOS ÎN RIDICAREA 
CALITATIVĂ A ÎNVĂȚĂ- 
MÎNTULUI DE PARTID : 
CENTRUL DE INFORMA
RE Șl DOCUMENTARE
• ȚINÎND SEAMĂ DE 
TERMENELE STABILITE 
PRIN LEGE : PERFECTA
REA CONTRACTELOR E- 
CONOMICE PENTRU 
ANUL 1972 NU MAI SU
FERĂ AMÎNARE ® ÎN 
DOUĂ UNITĂTI ALE IN
DUSTRIEI LEMNULUI — 
DEFECȚIUNI CARE AM
PUTEAZĂ REZULTATELE 
BUNE DE ANSAMBLU

John A. Volpe
Președiritele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit marți 
dimineața pe secretarul Departa
mentului Transporturilor al S.U.A., 
John A. Volpe, care face o vizită 
în țara noastră.

La primire a luat parte Florian 
Dănălache, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor.

Oaspetele a fost însoțit de Leo
nard C. Meeker, ambasadorul Sta-

telor Unite ale Americli la Bucu
rești.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc a fost evidențiată evoluția po
zitivă a relațiilor economice, teh- 
nico-științifice și culturale dintre 
România și Statele Unite ale A- 
mericii și s-ă exprimat dorința ca 
aceste relații să înregistreze un 
curs ascendent.

Convorbirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

A PRIMULUI MINISTRU AL MALTEI,
DOM MINTOFF

în pagina a ll-a publicăm prima consultație la tema:

ELEMENTE DEFINITORII ALE ETAPEI 
FĂURIRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE

MULTILATERAL DEZVOLTATE
'ide întrebări 

și răspunsuri 
DESPRE CINCINAL

8
 Ce efort și ce consecințe econo- 

® mico-sociale implică crearea unui

® milion de noi locuri de muncă ?
Numărul de salariați va crește pe ansamblul economiei noastre In 

•nul 1975 față de anul 1970 cu un milion, ceea ce Înseamnă că, IN AC- 
TUALUL CINCINAL, NUMĂRUL LOCURILOR DE MUNCA VA 
SPORI CU APROAPE 20 LA SUTA. Numai o economie dinamică, vi
guroasă, în care dezvoltarea intensivă se împletește in mod armonios 
cu cea extensivă, iar laturile economice cu cele sociale, poate asigura 
creșterea, intr-o perioadă scurtă, a numărului locurilor de muncă în
tr-o proporție atît de mare, pregătirea judicioasă — tehnico-profesio- 
nală — a noilor contingente de salariați, crearea pentru aceștia a unor 
condiții bune de muncă și de viață.

Sporirea necontenită, intr-un ritm inalt, a numărului locurilor dc 
muncă confirmă, o dată în plus, că OPȚIUNEA FUNDAMENTALA A 
POLITICII ECONOMICE A PARTIDULUI NOSTRU — MEN
ȚINEREA UNEI RATE ÎNALTE A ACUMULĂRII — REPRE
ZINTĂ CALEA SIGURA ȘI RAPIDA PENTRU DEZVOLTAREA AC
CELERATĂ ȘI MULTILATERALA A POTENȚIALULUI ECONOMIC 
AL ȚĂRII, VALORIFICAREA SUPERIOARA A RESURSELOR MA
TERIALE ȘI UMANE ȘI, PE ACEASTA BAZA, PENTRU ÎMBUNĂ
TĂȚIREA SISTEMATICA A NIVELULUI DE TRAI AL POPULAȚIEI. 
Căci, înainte de toate, izvorul acestei realizări constă în alocarea unei 
părți mai mari din venitul național pentru acumulare, acceptarea con
știentă de către națiunea noastră socialistă a unor susținute eforturi 
de investiții pentru crearea de noi obiective economice, modernizarea 
și lărgirea capacităților de producție existente, — toate acestea asigu- 
rlnd creșterea necontenită a numărului locurilor de muncă.

Ce semnificație are sporirea cu un milion a salariaților, adică cu 
aproape 20 la sută în cinci ani — ceea ce reprezintă unul dintre cele mal 
ridicate ritmuri din întreaga perioadă a construcției socialiste din țara 
noastră 7 (Să ne gîndim la faptul că numai această creștere este 
aproape egală cu numărul total al salariaților existențl in 1938 !), Mai 
întii, trebuie scos în evidență că CIRCA TREI PĂTRIMI DIN TO
TALUL NOILOR LOCURI DE MUNCA VOR FI AFECTATE MUN
CITORILOR. Se vor intări, deci, rîndurile clasei muncitoare, clasă con
ducătoare în ansamblul societății noastre. Totodată, sporirea numărului 
locurilor de muncă va asigura CUPRINDEREA IN MASA SALARIA
ȚILOR A ÎNTREGULUI spor natural al populației apte 
DE MUNCA DE LA ORAȘE ȘI SATE, DIN PERIOADA 1971—1975, 
PRECUM ȘI ATRAGEREA IN RlNDUL SALARIAȚILOR A CIRCA 
400 000 PERSOANE DIN POPULAȚIA OCUPATĂ IN PREZENT IN 
AGRICULTURA. Deci, în această perioadă, se vor ocupa mai deplin re
sursele de muncă ale țării. Ca urmare a politicii partidului de repartî- 
sare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de creștere 
economică, cu precădere a județelor mai puțin dezvoltate, în acestea din 
urmă, SE VOR ÎNREGISTRA SPORURI ALE NUMĂRULUI DE 
8ALARIAȚI MULT SUPERIOARE MEDIEI PE ȚARA. De pildă, în jude
țele Dîmbovița— peste 35 la sută, Vaslui — 40 la sută, Harghita — 28 la 
sută. Ilfov — 40 la sută, Olt — 45 la sută, Teleorman — 37 la sută, Tulcea — 
46 la sută ș.a. NOILE LOCURI DE MUNCĂ VOR FI CREATE IN 
RAMURILE DE BAZA ALE ECONOMIEI — în primul rînd în cele 
Industriale — unde productivitatea muncii vii este mult superioară 
celei din agricultură. In actualul cincinal, țara noastră va face un pas 
important in diminuarea decalajului ce o desparte de statele avansate 
din punct de vedere economic, în ceea ce privește distribuția populației 
ocupate între ramurile agricole și cele neagricole. LA SF1RȘITUL ANU
LUI 1975, PONDEREA POPULAȚIEI OCUPATE IN RAMURILE NE
AGRICOLE VA FI DE CIRCA 60 LA SUTA IN TOTALUL POPU
LAȚIEI OCUPATE, FAȚA DE NUMAI APROAPE 25 LA SUTA IN 
ANUL 1938.

Demn de remarcat este șl faptul că sporirea cu un milion a numă
rului de salariați constituie una din căile de ridicare a veniturilor, a 
bunăstării generale a populației. Ținînd seama de faptul că veniturile 
salariaților au un caracter mai constant In comparație cu cele ale ce
lorlalte categorii socio-profesionale ale populației șl — ca urmare a 
productivității muncii mai înalte a acestora — continuă și în acest cin
cinal să fie superioare celor ale țăranilor, înseamnă că, LA SFlRȘITUL 
ANULUI 1975, CIRCA 2 500 000—3 000 000 DE LOCUITORI, DIN TOTA
LUL POPULAȚIEI ȚARII, VOR BENEFICIA, ALĂTURI DE POPU
LAȚIA SALARIATA ACTUALA, DE AVANTAJELE AMINTITE. In mod 
necesar, creșterea în proporțiile stabilite a numărului de salariați im
pune măsuri susținute în vederea pîegătirii temeinice a acestora, ast
fel tncît să contribuie din plin la înc'^plinirea, la un nivel calitativ su
perior, a sarcinilor mari și complex stabilite de partidul nostru pen- 
tra perioada 1971—1975.

Dr. Ion PACURARU
_______  J

Uzina constructoare de ma
șini din Reșița, care furni
zează piese de schimb pentru 
agregate energetice și utilaje 
tehnologice unui mare număr 
de întreprinderi din țară și-a 
îndeplinit planul anual de pro
ducție. Pînă acum, întreprin
derea reșițeană a livrat în 
plus față de prevederile pla-

nului anual cu peste 45 la 
sută mai multe piese de 
schimb pentru motoare elec
trice de mare putere, turbine 
hidraulice și cu aburi și ma- 
șini-unelte și cu 11 la sută 
mai multe piese de schimb 
pentru industria chimică.

(Agerpres)

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, marți la amiază a sosit în 
Capitală, Dom Mintoff, primul- 
ministru al Maltei, ministru pen
tru Commonwealth și al afacerilor 
externe, care, împreună cu soția, 
face o vizită oficială în țara noas
tră.

Premierul maltez este însoțit de 
Giuseppe Camilleri, secretarul per
sonal al primului-ministru, dr. Ed
gard Mizzi, avocatul general de pe 
lîngă Departamentul Justiției, Em- 
manuele Cutajar, din cadrul Secre
tariatului Consiliului de Miniștri.

La aeroportul Otopeni, în întîm- 
pinarea oaspeților au sosit pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și soția sa, 
Comeliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Cornel Bur
tică, ministrul comerțului exterior, 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei chimice, Iacob Ionașcu, amba
sadorul țării noastre în Malta, ge
nerali, funcționari superiori din 

.,-M.AJE^ ziariști.., r .
Primul-ministru al Maltei 

ția sa au fost salutați cordial, la 
coborîrea din avion, de președin
tele Consiliului de Miniștri și de 
soția sa.

Pe aeroport erau arborate drapele
le de stat ale României și Maltei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. Primul-minis
tru al Maltei, Dom Mintoff, și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, au trecut în 
revistă garda militară de onoare 
aliniată pe aeroport.

Premierului maltez i-au fost pre
zentate persoanele oficiale venite 
în întîmpinarea sa. A urmat, apoi, 
defilarea gărzii de onoare. Au fost 
oferite buchete de flori.

(Agerpres)

și so-

Vizită protocolară la președintele

Consiliului de Miniștri,

UZINA
Ion Gheorghe Maurer

produce, învață și educă

DIALOG INTRE GENERAȚII LA 0 MARE ÎNTREPRINDERE BUCUREȘTEANĂ

Peste obrazul energic, aproape dur, ninsorile virstei au așternut un văl 
de blîndețe și împăcare. Reporterul îl privește cu emoție, după 23 de ani. 
Subiectul reportajului de atunci putea încăpea în două minute, care îmbră
țișau două ere istorice : bărbatul —" Tudor Nicolae, pe numele lui — a în
tins un braț, iar un domn care se plimbase agitat pînă atunci s-a oprit și i-a 
lnmînat o legătură de chei. Muncitorii au izbucnit în urale. Avusese loc na
ționalizarea.

Azi, Tudor Nicolae nu mai e director și nici măcar angajat al uzinei, dar 
face parte dintre pensionarii care se- âimt mai departe stăpîni ai locurilor : 
are „liber" de intrare la uzinele „Timpuri Noi" și nu arareori dă aci un aju
tor voluntar pentru bunul mers al vieții productive și obștești. Sînt mulți 
ca el. De la cei ce se pregătesc să escaladeze pragul virstei de 70 pînă la pri
marul general al Capitalei, veteranii revin adesea în uzina de pe malul 
Dîmboviței.

Secretarul comitetului de partid nu este scos din producție, ci lucrează 
efectiv la secția mecanic-șef. împreună cu tovarășul Marin Marin (secreta
rul comitetului de U.T.C.), maistrul Pătru Pavel a organizat vinerea trecută 
o consfătuire originală. A adunat „capetele drumului" : un număr de mun
citori vîrstnici (stagiu mediu în producție : aproape 40 de ani) și o seamă 
de tineri, mai toți de 19 ani (stagiu : un an). Să-i ascultăm. N-am mai pre
cizat în dreptul fiecăruia categoria de vîrstă : 
identifica singur, după felul cum vorbesc.

să sperăm că cititorul o va

Marți după-amiază, primul mi
nistru al Maltei, Dom Mintoff, a 
făcut o vizită protocolară președin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

între premierul român șl premie
rul maltez a avut loc o convorbiră 
cordială.

La întrevedere au luat parte per
soane oficiale române și malteze.

(Agerpres)

Dineu in onoarea■
primului ministru al Maltei

PATRU PAVEL: Mă a- 
dresez mai întîi tinerilor 
și îi rog să vorbească pe 
șleau. Noi am avut în 
uzină o seamă de expuneri 
despre condițiile din tre
cut, dar poate că n-am or
ganizat destul de bine dia
logul ; 
au de 
să le răspundem, 
ducerea partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ne 
oferă un exemplu convin
gător de permanent dia
log cu masele, 
mîine, voi veți 
care dirijează 
muncesc pentru 
cadrelor noi. 
profitați de faptul că s-au 
strîns aici muncitori care 
totalizează împreună, ca 
experiență în producție, 
sute de ani : puneți-le ori
ce întrebări ; dacă aveți 
nelămuriri, critici, sugestii,

să ascultăm ce 
spus tinerii și 

Con-

Mîine-poi- 
fi aceia 
uzina și 
formarea 

Vă rog să

sîntem gata să vă ascul
tăm. în rezumat, avem la 
ordinea de zi două punc
te, adresate celor două 
extremități de vîrstă :

(1) — După un an de 
muncă, ce întrebări ați dori 
să le adresați tovarășilor 
mai vîrstnici ?

(2) — După o viață de 
muncă, ce recomandări a- 
veți de făcut tinerilor care 
pășesc în producție ?

ION TĂRANGOIU : Am 
67 de ani și, înainte de 
pensionare, am petrecut 
42 de ani mereu 
la turnătorie. Cum 
chizi gura, sînt unii 
care spun imediat : 
geaba ne povestești 
era pe vremea 
că azi condițiile sînt alte
le". Da, de acord : cu to
tul altele ! Și' ca să le pre- 
țuiți, trebuie să știți cum 
era pe vremea mea. Eu

aici, 
des

tined 
„De- 
cum 

dumitale,

făceam și pantofii mește
rului ! în primele zile, 
m-a trimis la fierărie : 
„Du-te, mă, acolo și spune 
să-ți dea untură de pește!“ 
Asta era un fel de glumă: 
cum venea un puști să 
ceară untură de pește, îl 
băteau pe rupte, Ziceau 
că-i dă sănătate. Asta pînă 
am dat de comuniști, care 
m-au educat și m-au făcut 
să am dragoste de meserie. 
Am fost educat și am 
educat și eu pe mulți 
după învățăturile partidu
lui : să aperi interesele 
clasei muncitoare, să-ți 
riști și viața la nevoie, să 
ai respect față de orice 
nație, să-ți iubești țara, să 
vezi departe în viitor. 
Cred însă că toate princi
piile au nevoie de un 
cheag al atitudinii omului 
în fapt. Cheagul e munca: 
dacă un tînăr vede piesa

care a Ieșit din miinile lui, 
ei are o satisfacție, se în
drăgostește de meserie. 
Iar dragostea asta o ca
peți dacă ști însemnătatea 
piesei pe care o fabrici, 
a muncii în general. Lu
crați nu pentru patronii 
belgieni, cum am lucrat noi 
altădată — s-au dus ! —
ci pentru voi înșivă, pen
tru țară. Asta e baza nouă 
a dragostei de meserie.

PETRE COMȘA : Mi-a 
plăcut și mie tot ce miș
că : să iei un morman de 
fier vechi și să-i dai via
ță, să scoți din el piese. 
Voi aveți azi școlarizare 
gratuită. Am intrat la „Le- 
maître", acum aproape 40 
de ani. Veneam la 5 și ju
mătate dimineața, să fac 
focul, cu butoaie de car
bid și lemne luate pe fu
riș. Ca să avem apă de 
spălat, o încălzeam la for
jă. Și pentru că voi, tine
rii, încă nu mi-ați pus nici 
o întrebare, o să vă pun 
eu : cum folosiți cele 480 
minute de muncă 7 Sînteți 
mulțumiți ? Le folosiți in
tegral ?

VASILE ENE: La strun
gul meu, chiar de-aș vrea, 
tot n-aș putea. Sînt ieșit 
de trei luni din școala 
profesională, se cheamă că 
sînt categoria întîi și am 
uneori de făcut piese cu 
patru-cinci categorii mai 
înalte. Trebuie să mă în
trerup din muncă și să cer 
sfatul unor muncitori mai 
pregătiți.

Sergiu FARCĂȘAN

(Continuare în pag. a 1V-»)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția, a oferit marți 
un dineu, la Palatul Consiliului de 
Miniștri, în onoarea primului mi
nistru al Maltei, Dom Mintoff, și 
a soției sale.

Au luat parte Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Comeliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 
Cornel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Ion 
Crăciun, ministrul industriei ușoare, 
Mircea Malița, ministrul învățămîn- 
tului, general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului forțe
lor armate și șef al Marelui Stat

Major, Iacob Ionașcu, ambasadorul 
țării noastre în Malta, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, oa
meni de știință și cultură, generali, 
alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, Giu
seppe Camilleri, secretarul perso
nal al primului ministru, dr. Edgard 
Mizzi, avocatul general de pe lîngă 
Departamentul Justiției, Emma- 
nuele Cutajar, din cadrul Secreta
riatului Consiliului de Miniștri, șl 
alte persoane oficiale care însoțesc 
pe premierul maltez în vizita In 
țara noastră.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Ion Gheorghe Maurer și Dom Min
toff au rostit toasturi. (Toastu
rile în pagina a V-a).

Excelentei Sale
Domnului DEMETRIO B. LAKAS

Președintele Republicii Panama
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Panama adresez 

Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea 
dv. personală, de progres și bunăstare poporului panamez.

îmi exprim speranța că relațiile recent stabilite între țările noastre 
se vor dezvolta fructuos în avantajul reciproc, al păcii și cooperării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
de Stat 
România

Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

România,Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste
Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă din partea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, care, in numele guvernului sovie
tic și al său personal, exprimă sincera compasiune in legătură cu catastrofa 
de la exploatarea minieră Certej-Săcărimb, soldată cu victime omenești șl 
transmite condoleanțe profunde familiilor și celor apropiaff victimelor.
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ELEMENTE DEFINITORII ALE ETAPEI 
FĂURIRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE 

MULTILATERAL DEZVOLTATE
etapă istorică de dezvoltare a societății noastre, care va cuprinde, probabil, cîteva cincinale, este 

etapa. făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Esența acestei etape rezidă în : construirea unei eco
nomii avansate, înzestrată cu o industrie modernă și o agricultură intensivă de înalt randament; desfășura
rea pe un front larg a activității științifice, a instrucției publice și a eforturilor pentru ridicarea nivelului cul
tural al maselor; creșterea.continuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii de la orașe și 
sate; înfăptuirea repartiției bunurilor produse de societate în spiritul dreptății și echității socialiste; 
perfecționarea relațiilor de producție, a organizării societății; realizarea cadrului organizatoric care să 
permită participarea largă a maselor populare, a fiecărui cetățean Ia viața publică, la rezolvarea treburilor 
obștești; lărgirea libertăților publice, dezvoltarea democrației socialiste. înfăptuirea acestui program va 
ridica Romănia pe noi culmi de civilizație și prosperitate, va crea condiții pentru trecerea treptată a patriei 
noastre spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

Clasicii marxism-leninismului, e- 
laborind, pe baza analizei științifice 
a evoluției sociale, principiile, legi
tățile generale ale revoluției și con
strucției _ socialiste, au arătat că 
noua societate se clădește în cadrul 
unui proces îndelungat, care cu
noaște, în desfășurarea sa, diferite 
etape. Nici n-ar putea fi altfel, date 
fiind amploarea și profunzimea 
transformărilor pe care le presupune 
socialismul in absolut toate domeniile 
de activitate.

In țara noastră, !ntr-o primă e- 
tapă a construcției socialiste, aceea 
a trecerii de la capitalism la socia
lism, oamenii muncii, sub condu
cerea partidului comunist, au izbutit 
eă asigure lichidarea relațiilor ca
pitaliste bazate pe exploatarea o- 
mului de către om și instaurarea re
lațiilor noi, socialiste, crearea bazei 
tehnico-materiale a socialismului. 
Generalizarea relațiilor socialiste în 
Întreaga economie a marcat victoria 
deplină și definitivă a noii orîndu- 
iri, cucerire epocală întruchipind 
Împlinirea înaltelor aspirații de li
bertate și dreptate socială, nutrite 
de-a lungul timpurilor de mințile 
luminate ale poporului.

Prin aceasta nu s-a realizat însă 
decît Începutul în opera vastă de 
făurire a noii orânduiri. Au rămas 
încă de rezolvat multiple și extrem 
de complexe probleme, care abia pe 
temelia relațiilor noi, socialiste, își 
pot găsi deplină soluționare. De
sigur că modalitățile de rezolvare 
• acestor probleme poartă in fie
care țară amprenta realităților spe
cifice naționale, fiind condiționate, 
de nivelul de dezvoltare economică, 
politică, socială, ca și de posibilită
țile de progres pe care le creează 
dezvoltarea mondială. Partidului Co
munist Român; conducătorul po
porului nostru pe Valea socialismu
lui, îi revine -rneritiH- de a fi ^efiriiț 
cu claritate conținutul noii etape în 
care a pășit țara ndaștră, după ce so
cialismul a învins și s-a consolidat 
ca mod nou de organizare a societă
ții — caracterizată ca etapa făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Datorită remarcabilului tra
valiu teoretic realizat de Congresul al 
X-lea, dispunem nu numai de o de
finire clară a profilului societății pe 
care o construim, dar și de preciza
rea direcțiilor principale în care tre
buie acționat pentru făurirea ei. 
(Vezi Nicolae Ceaușescu : Raportul 
prezentat la Congresul al X-lea 
al P.C.R. ; expunerea „Semicen
tenarul glorios al Partidului Comu
nist Român", prezentată la aduna
rea solemnă din 7 mai 1971, precum 
ți Expunerea la consfătuirea de lu
cru a activului de partid din dome
niul ideologiei și al activității poli
tice și cultural-educative din 9 iulie 
1971). In esență, este vorba de 
o etapă superioară, de maturizare, de 
dezvoltare multiplă și profundă a 
socialismului pe toate planurile, de 
perfecționare a bazei și suprastruc
turii socialiste a întregii societăți, 
făcindu-se astfel pași hotăritori pe 
drumul apropierii României de nive
lul țărilor cu o economie avansată, 
pe drumul creării acelor premise 
oare să permită, în perspectivă, tre
cerea către faza superioară a socie
tății noi, către orînduirea comunistă. 
(Vezi „Lupta de clasă" nr. 11, din 
1969, articolul „Preocupări actuale 
ale partidului nostru in domeniul 
activității ideologice" și nr. 7 din 
1970 articolul „Societatea româneas
că într-o nouă etapă de dezvoltare" ; 
„Probleme economice" nr. 12 din 
1969 ți 1, 2 și 3 din 1970 dezbaterea 
pe tema „Trăsăturile societății so
cialiste multilateral dezvoltate").

Ceea ce reține atenția de la bun 
început în această caracterizare este 
faptul că ea privește construirea 
noii orînduiri ca un proces atotcu
prinzător, vizînd dezvoltarea socia
lismului în profunzimea tuturor sfe
relor vieții sociale. Intr-o viziune 
unitară, armonioasă asupra noii so
cietăți, sînt îmbrățișate, deopotrivă, 
problemele dezvoltării și moderni
zării continue a bazei tehnico-ma
teriale a țării ; problemele perfec
ționării relațiilor social-economice ; 
în sfîrșit, problematica umană (inclu- 
zînd latura instrucțiunii și cea etică), 
mai puțin considerată in definițiile ce 
se dădeau socialismului pînă acum, 
dar pe care Congresul al X-lea a ri
dicat-o la înălțimea meritată.

Toate aceste laturi distincte sînt 
absolut inseparabile, lnterferîndu-se 
și condiționîndu-se reciproc, for- 
mînd ca o necesitate obiectivă un 
tot unitar. Dezvoltarea bazei teh
nico-materiale, de pildă, este de ne
conceput fără perfecționarea orga
nizării sociale, care creează cadrul 
optim pentru avintul forțelor de 
producție, fără adincirea democrației. 
La rindul lor, perfecționarea orga
nizării sociale, adîncirea democrației 
ar fi cu neputință fără ridicarea la 
un nivel superior a pregătirii poli
tice și competenței profesionale a 
tuturor membrilor societății. '

In ceea ce privește durata noii 
etape, este evident că, întructt ea 
implică mutații profunde de ordin 
calitativ, în absolut toate domeniile 
vieții sociale, va presupune o pe
rioadă mai îndelungată de timp, 
probabil citeva cincinale. Pentru 
domeniul economiei, obiectivele pe
rioadei imediat următoare au fost 
precizate de actualul cincinal, re
cent adoptat de Marea Adunare Na
țională, (vezi Legea pentru adoptarea 
planului cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socialis
te România pe perioada 1971—1975 
publicată in „Scinteia" din 22 octom
brie 1971 și Expunerea asupra pro
iectului de plan de dezvoltare econo- 
mico-socială pe perioada 1971—1975

publicată tn „Scinteia' din 21 octom
brie 1971), urmind ca pe baza 
liniilor orientative stabilite de partid 
să se elaboreze prognozele dezvoltă
rii economico-sociale a României în 
perioada 1976—1990, iar pentru unele 
sectoare pînă în anul 2000.

în ansamblul ei, concepția despre 
societatea socialistă multilateral dez
voltată și căile făuririi ei reprezintă 
o concepție originală, proprie parti
dului nostru, rezultatul aplicării crea
toare a adevărurilor generale ale 
marxism-leninismului la condițiile 
specifice ale României, constituind o 
vie ilustrare a contribuției aduse de 
partidul nostru la dezvoltarea și îm
bogățirea tezaurului mondial al gin- 
dirii și practicii revoluționare.

Desigur că înaintarea cu succes a 
societății noastre pe calea socialis
mului și comunismului presupune, 
ca o condiție primordială, creșterea 
rolului partidului ca forță conducă
toare în societatea noastră, exercita
rea acestui rol in toate domeniile de 
activitate. (Nu ne propunem însă să 
tratăm aici acest aspect, el urmind să 
constituie obiectul consultației ce se 
va publica săptămîna viitoare).

Clasicii marxism-leninismului au 
subliniat în repetate rînduri că facto
rul esențial al progresului oricărei so
cietăți, și cu atît mai mult al so
cietății socialiste, îl constituie dez
voltarea forțelor de producție. încă 
în Manifestul Partidului Comunist,

eonsecvent reflectată In politica parti
dului, o constituie repartizarea rațio- 
nal-științifică a forțelor de producția 
pe întreg teritoriul țării. Aceasta este 
dictată de rațiuni economice — lichi
darea disproporțiilor în dezvoltarea 
diferitelor zone ale țării, moștenite de 
pe vremea capitalismului, valorifica
rea maximă a resurselor materiale și 
umane — dar și de rațiuni politico-so- 
ciale : creșterea numerică a clasei 
muncitoare in toate zonele și jude
țele țării, asigurîndii-se astfel întă
rirea rolului său conducător în so
cietate, consolidarea bazei materialo 
a egalității depline în drepturi a tu
turor cetățenilor țării, fără deosebi
re de naționalitate, apropierea trep
tată, pe întreg cuprinsul țării, a con
dițiilor de viață de la sate de cele 
de la orașe. (Principiile care 
călăuzesc politica partidului in acest 
domeniu au fost amplu înfățișate in 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la îmbunătă
țirea organizării administrative a te
ritoriului țării, din 15 februarie 1968'1.

Făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate presupune o con
siderabilă ridicare a nivelului de 
trai, satisfacerea tot mai din plin 
a nevoilor materiale 
le ale tuturor 
vdltarea și modernizarea forțelor 
de producție, creșterea simțitoare a 
producției și productivității muncii ne 
vor permite să ne apropiem tot mai

și spiritua- 
cetățenilor. Dez-

Marx și Engels au subliniat că pro
letariatul va trebui să folosească do
minația lui politică „pentru a cen
traliza toate uneltele de 
miinile statului, adică in 
letariatului organizat ca 
nantă, și pentru a mări, 
de repede, masa forțelor de produc
ție", iar Lenin arăta că : „victoria so
cialismului asupra capitalismului și 
consolidarea socialismului pot fi so
cotite asigurate numai atunci cînd pu
terea de stat proletară, lichidind de
finitiv orice împotrivire a exploatato
rilor și asigurindu-și o stabilitate ab
solută și supunerea deplină a aces
tora, va reorganiza întreaga industrie 
pe baza marii producții colective și 
a tehnicii celei mai moderne" (V. I. 
Lenin, Opere complete, ed. a II-a, voi. 
41, p. 180—181). Pornind de la această 
teză esențială, partidul nostru a stabi
lit ca principală direcție în făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate lărgirea și perfecționarea ba
zei tehnico-materiale, ceea ce impu
ne în mod obiectiv un volum masiv 
de investiții, o inaltă rată a acumu
lării.

Demn de remarcat este Insă faptul 
că nu se are în vedere doar o dez
voltare cantitativă a forțelor de pro
ducție, ci modernizarea lor profundă, 
în sensul incorporării cuceririlor ce
lor mai revoluționare ale științei și 
tehnicii. Aceasta, nu în numele vre
unei „mode", ci pentru că socialis
mul, ca societatea cea mai avansată, 
presupune asimilarea a tot ceea ce 
este nou și înaintat — cerință 
cu atît mai imperioasă In con
dițiile actualei revoluții tehnico- 
științifice. Fără introducerea și ge
neralizarea în producție a cuceririlor 
științei și tehnicii înaintate nu s-ar 
putea ajunge la acea producti
vitate înaltă care să asigure și 
să consacre superioritatea noii 
orînduiri. (Vezi V. I. Lenin, „Marea 
inițiativă", Opere, voi. 29, p. 411—412).

Desigur că procesul de modernizare 
privește, înainte de toate, industria, 
care a fost, este și va fi mereu pro
motorul progresului tehnic în întrea
ga economie. Ceea ce caracterizează 
preocupările actuale în acest dome
niu este faptul că nu mai este „sufi
cientă doar dezvoltarea ramurilor in
dustriale așa-zis „tradiționale", ci se 
urmărește o modernizare a structurii, 
in care capătă o pondere apreciabilă 
ramurile și subramurile de „virf", în 
stadiul de azi al științei și tehnicii' — 
electronica, electrotehnica, automati
ca, optica, mecanica fină. (Vezi 
„Scinteia" din 29 octombrie 1971, ar
ticolul „Industria noastră an de an 
mai robustă, mai modernă, mai efi
cientă"). fa

Importante transformări- calitative, 
ca rezultat al asigurării creației ști
ințifice și tehnice, se prevăd, pentru 
toâte ramurile economiei, eforturile 
in această direcție fiind ilustrate și 
de programele prioritare de dezvol
tare a cercetării științifice. în ce 
privește agricultura, de pildă, se știe 
că înaintarea pe calea socialismului 
și comunismului presupune ștergerea 
deosebirilor esențiale dintre oraș și 
sat, ceea ce implică, tn primul rind. 
transformarea treptată a muncii din 
agricultură într-o varietate a muncii 
industriale. Un asemenea proces este 
in plină desfășurare în satele noas
tre, iar aplicarea măsurilor stabilite 
cu privire la lărgirea și modernizarea 
parcului de tractoare și mașini agri
cole, chimizarea agriculturii, extin
derea lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare și irigații îl vor accelera tot 
mai mult.

O latură importantă a făuririi so
cialismului multilateral dezvoltat.

producție în 
mîinile pro- 
clasă dorni
cii se poate

dinii, a spiritului de responsabilitate 
față de societate. în această perspec
tivă, înrădăcinarea principiilor și 
normelor moralei socialiste în întrea
ga viață socială apare nu ca un sim
plu deziderat etic, ci ca o cerință 
obiectivă în făurirea noii orînduiri. 

în concepția partidului nostru, so
cialismul presupune nu numai creș
terea puternică a forțelor de pro
ducție, ci și o reală democrație, 
care să asigure punerea din plin in 
valoare a energiilor și capacităților 
creatoare . ale maselor. Prin cu
cerirea puterii politice de către 
masele largi în frunte cu clasa 
muncitoare și instaurarea relațiilor 
socialiste de producție în întreaga 
economie s-au creat premisele unei 
asemenea democrații. Important este 
ca poporul muncitor, deținător al în
tregii puteri politice și economice, să 
o exercite efectiv, să participe intens 
la conducerea și rezolvarea treburilor 
obștești. Este exprimată încă o dată 
în această concepție consecvența cu 
care partidul nostru aplică princi
piile marxist-leniniste cu privire la 
construirea noii' orînduiri.. Subli
niind legătura indisolubilă dintre 
socialism și democrație, Lenin scria: 
„Capitalismul nu poate fi învins 
fără a lua băncile, fără a desființa 
proprietatea privată asupra mijloa
celor de producție, dar aceste măsuri 
revoluționare nu pot fi înfăptuite 
fără a organiza administrarea de
mocratică de către întregul popor a 
mijloacelor de producție luate de Ia 
burghezie, fără a atrage întreaga 
masă de oameni ai muncii... Ia orga
nizarea democratică a rîndurilpr 
lor, a forțelor lor, a participării lor 
Ia treburile statului". (V.I. Lenin, 
Opere complete, voi. 30, p. 73).

Pentru felul în care partidul nostru 
conduce procesul de continuă adîncire 
a democrației este caracteristică, îmbi
narea organică a dezvolțării, democra
ției reprezentative cu ’democrația ' di
rectă, în cadrul căreia masele își spun 
euvîntul asupra problemelor activității 
economice, politice, sociale în mod di
rect, nemijlocit. Largi posibilități au 
fost create în acest sens prin institu- 
ționalizarea organelor de conducere 
colectivă a unităților socialiste de stat: 
comitetele oamenilor muncii, consiliile 
oamenilor muncii, precum și adună
rile generale ale oamenilor muncii. 
(Vezi Legea cu privire la organizarea 
și conducerea unităților socialiste de 
stat puMicată in „Scinteia" din 23 
octombrie 1971 și expunerea de mo
tive la proiectul acestei legi, publi
cată în „Scinteia" din 22 octombrie 
1971). în același timp, partidul urmă
rește sporirea rolului șl atribuțiilor 
organizațiilor de masă și obștești, con
tinua întărire' a legăturii cu masele 
a organelor conducătoare ale partidu
lui și statului. (O amplă expunere a 
preocupărilor actuale pe această linie 
este cuprinsă in cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. 
al P.C.R. din 10—11 februarie 1971).

Toate aspectele la care ne-am re
ferit pînă acum nu ar da insă ima
ginea completă a ceea ce se înțelege 
prin făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, dacă nu am 
avea în vedere și activitatea pentru 
transformarea conștiinței oamenilor, 
conștiința îndeplinind un rol esențial 
în socialism, care este în întregime 
creația conștientă a maselor. Ca ata
re, răminerea in urmă a conștiinței in 
raport cu existența socială, nu poate 
fi acceptată ca o fatalitate ; conștiin
ța poate să se dezvolte în pas cu 
existența socială- și chiar să o devan
seze în măsura în care reflectă ce
rințele reale ale progresului social, 
transformîndu-se astfel într-o forță 

• motrice a mersului înainte;
Se înțelege că pentru aceasta este 

necesară o intensă și permanentă 
activitate ideologică și educativă, 
activitate a cărei importanță crește pe 
măsura înaintării spre socialism. A- 
tenția deosebită acordată de. partidul 
nostru acestei activități și-a găsit o vie 
expresie în amplul prograr' dc educa
ție comunistă a partidului, a uitregu- 
tivja'propunerea tovarășului Nicolae

mult de acest obiectiv, care întruchi
pează de fapt țelul suprem al politicii 
partidului. Progresele realizate în ri
dicarea nivelului de trai se vor ex
prima nu numai în creșterea venitu
rilor bănești, dar și într-o schimbară 
pozitivă a structurii consumului, în 
ameliorarea condițiilor de locuit, de 
îngrijire a sănătății și a altor condiții 
sociale etc. (O sinteză a prevederilor 
noului cincinal privitoare la ridica
rea nivelului de trai este cuprinsă 
in articolul publicat in „Scinteia" 
din 31 octombrie 1971 „Prosperitatea 
țării, bunăstarea poporului — sensul 
și esența tuturor indicatorilor de 
plan").

între principalele direcții ale făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, partidul nostru a înscris 

. perfecționarea continuă a relațiilor de 
producție. Aceasta este o necesitate 
obiectivă, decurgînd din legea concor
danței intre dezvoltarea forțelor de 
producție și caracterul relațiilor de 
producție — necesitate cu atît mai 
stringentă în etapa actuală, cînd dez
voltarea forțelor de producție cunoaș
te un accentuat dinamism. Pentru ca 
în aceste condiții relațiile noi, socia
liste, să-și păstreze rolul de stimuli ai 
forțelor de producție, ele trebuie con
tinuu perfecționate, adaptate schim
bărilor care intervin în producție, 
evitîndu-se orice nepotriviri și discor
danțe. (Vezi Nicolae Ceaușescu : Ra
portul la Congresul al X-lea al P.C.R., 
capitolul „Perfecționarea relațiilor so
cialiste de producție, a orinduirii noas
tre sociale și de stat", precum și ex
punerea „Semicentenarul glorios al 
Partidului Comunist Român", la adu
narea solemnă din Capitală, 7 mai 
1971, capitolul „Un obiectiv esențial al 
etapei actuale — perfecționarea con
tinuă a organizării societății"). Ca 
direcții principale ale preocupărilor 
partidului privind perfecționarea re
lațiilor de producție notăm : dezvol- __ _________
tarea și consolidarea continuă a pro- fiii popor adoptaf de Comitetul Execu-
prietății socialiste de stat și coopera- •• ---------- *•-------- x—
tiste ; îmbunătățirea sistemului de 
planificare, or_ 
a vieții economice, ________ _____
nioasă a conducerii pe bază de plan 
unic cu autonomia largă ă unită
ților ; perfecționarea rșla'țiilor de 
cooperare între unitățile^ "productive 
(in industrie și agricultură), precum 
și. filtre producție și știință, între 
producție și învățămînt ; perfecțio
narea relațiilor de repartiție. Stăruind 
asupra acestui din urmă aspect, este 
de remarcat că relațiile de producție, 
avind la bază proprietatea socialistă, 
presupun și un mod socialist de re
partiție, aceasta trebuind să se facă 
corespunzător cu cantitatea, calitatea 
și importanța socială a muncii fiecă
ruia. O asemenea repartiție asigură 
cointeresarea materială a oamenilor 
muncii în rezultatele muncii lor, con
stituind un factor important de creș
tere a producției. O dată cu cointere
sarea materială este însă necesar să 
fie puși din plin în valoare stimulii 
morali, care, în condițiile cînd clasa 

muncitoare este nu numai producătoa
re, dar și proprietară asupra mijloace
lor de producție, reprezintă o impor
tantă cale de menținere a emulației și 
de ridicare a răspunderii individuale 
și colective. Aplicarea consecventă a 
principiului socialist al repartiției, 
îmbinarea cointeresării materiale cu 
stimulii morali, combaterea mentalită
ților parazitare, a tendințelor de a 
primi cit mai mult de la societate și 
de a da cit mai puțin se află perma
nent în atenția partidului.

Procesul perfecționării relațiilor 
sociale vizează și relațiile interumane, 
așezarea acestor relații pe temelia 
echității sociale, a cinstei, corectitu

uatuca oioLcmuiuj ui. Ceau'șescu, program de largriperspec-. 
rganizare și conducere tiy^..,menit ‘Bă activizeze -ț ăte mij- X 
mice, îmbinarea,^rrno-;ț^j|^cețe je care dispune societatea 

'‘"hoaktră pentru a asigura dezvoltarea 
conștiinței socialiste ift accepțiunea 
cuprinzătoare pe care i-a dat-o Con
gresul al X-lea : cunoașterea temei
nică a ceea ce este valoros în do
meniul culturii, științei și tehnicii 
contemporane, stăpînirea deplină a 
profesiunii, însușirea concepției 
marxist-leniniste despre lume, for
marea tuturor cetățenilor în spirit 
militant, revoluționar, combativ, ca 
luptători politici devotați cauzei so
cialismului și comunismului, dezvol
tarea unei atitudini cetățenești 
înaintate. (Vezi Nicolae Ceaușescu : 
Raportul la Congresul al X-lea al 
P.C.R., capitolul „Activitatea ideolo
gică-educativă a partidului pentru ri
dicarea conștiinței socialiste și a ni
velului de cultură al maselor" ; „Pro
puneri de măsuri pentru îmbunătăți
rea activității politico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii" din 6 iulie 1971, și „Expunere 
la consfătuirea de lucru a activu
lui de partid din domeniul ideologiei 
și al activității politice și cultural-e
ducative", 9 iulie 1971).

Programul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate concen
trează întreaga energie și capacitate 
de creație a poporului nostru, care 
vede in el propriul său program, ex
presia celor mai inalte interese și nă
zuințe ale sale. înfăptuirea lui va 
ridica țara noastră pe o treaptă su
perioară a progresului și civilizației 
socialiste.

Ada GREGORIAN

Cunoașterea temeinică a 
politicii și ideologiei parti
dului nostru presupune un 
efort individual de infor
mare, lectură continuă, sis
tematică și perseverentă !

Acestei activități îi. sînt 
necesare instrumente ma
teriale ajutătoare de pri
mă necesitate : îndrumări 
bibliografice, sinteze, re
ferate etc., capabile să o- 
rienteze rapid către sur
sele documentare cele mai 
adecvate. Un rol însemnat 
în acest sens revine — așa 
cum se subliniază în re
centele instrucțiuni ale 
conducerii partidului pri
vind organizarea și des
fășurarea învățămîntului 
de partid și a propagan
dei prin conferințe — cen
trelor de informare și do
cumentare, instituții noi, 
care vor funcționa, pe 
baze obștești, la cabinetele 
județene și municipale de 
partid.

Sfera atribuțiilor acestor 
centre este deosebit de cu
prinzătoare : ele au sar
cina să asigure o largă 
bază informativă și docu
mentară pentru întreaga 
activitate ideologică desfă
șurată de organele jude
țene și municipale de par
tid, să sprijine pregătirea 
activului de partid, a lec
torilor șl propagandiștilor, 
a agitatorilor, cadrelor di
dactice care predau ști
ințe sociale, a celor care 
studiază în invățămintul de 
partid, activitatea de per
fecționare a pregătirii ca
drelor de partid și ale or
ganizațiilor de masă.

Deoarece cabinetul muni
cipal de partid al Capitalei 
dispune de aproape un an 
și jumătate de un nucleu 
de informare și documen
tare — căruia, in prezent, 
îi revin, firește, obligații 
mult sporite — doresc să 
înfățișez, în cele ce ur
mează, cîteva aspecte lega
te de experiența acumulată 
de noi, precum și unele 
păreri și sugestii referitoare 
la perfecționarea în gene
ral a muncii de informare 
și documentare în dome
niul propagandei de partid.

Ne-am început activitatea 
elaborând materiale infor
mative și documentare, în
deosebi bibliografii, axate 
pe programa de studiu a 
diferitelor secții ale Univer
sității serale de marxism
leninism, pe discipline : 
principii.și metode ale mun
cii de partid, economie, fi
lozofie, sociologie,, pe ani 
de învățămînt, ca și în 
funcție de temele ce se dez
bat la forma de studiu in
dividual. Astfel, fiecare 
curs dispune de bibliografii 
largi pentru toate temele. 
Articolele și studiile (în nu
măr de peste zece mii) care 
compun aceste bibliografii 
au fost extrase din lucră
rile bibliotecii noastre (cir
ca 15 000 de volume) și din 
alte biblioteci, cursuri uni
versitare, din revistele de 
specialitate și din presă.

Răspunzând nevoii reale 
de informare a lectorilor, 
propagandiștilor și cUrsan- 
ților. învățărfflntului de 
partid, care găseau răspuns 
la preocupările lor actuale 
de studiu, materialele e- 
laborate de noi au stîrnit 
interesul acestora. Treptat, 
tot mai multe organizații 
de partid din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei 
au început să ne solicite 
bibliografii și alte materiale 
informative și documentare, 
multe dintre acestea nein- 
trînd nemijlocit în preocu
pările noastre inițiale. Dacă 
o anumită bibliografie a 
fost cerută de mai multe 
ori, am inclus-o în fișierul 
nostru. Astfel, numai în 
anul 1970—1971 am realizat 
bibliografii la peste 200 de 
teme pe care le-am difu
zat, la cerere. Cele mai so
licitate teme au fost cele 
referitoare la structura. so
cială a României în actuala 
etapă de dezvoltare, creati
vitatea, competența — fac
tori esențiali ai activității 
de conducere, relația indi- 
vid-societate în etapa con
struirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, co
munistul, omul înaintat al 
societății noastre socialiste, 
sistemul mondial socialist și 
relațiile dintre statele so
cialiste, raportul dintre na

țional șl internațional în 
dezvoltarea societății, pa
triotism și internaționalism 
socialist ș.a., iar în perioa
da sărbătoririi semicente
narului partidului, biblio
grafiile privind momentele 
de seamă din trecutul miș
cării muncitorești și demo
cratice din România, și, in 
primul rînd, crearea Parti
dului Comunist Român.

La fiecare început de an 
în invățămintul de partid, 
documentarea trebuie pusă 
de acord cu tematica aces
tuia. Deoarece în actualul 
an, prin adoptarea de către 
Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a amplului pro
gram de îmbunătățire a 
muncii politico-educative, 
au survenit o serie de per
fecționări în ce privește or
ganizarea, dar mai ales con
ținutul învățămîntului de 
partid, am revăzut cu aten
ție fișierele bibliografice, 
adaptindu-le cerințelor ac-

Firește, nu ne limităm 
activitatea la întocmirea și 
stocarea de bibliografii. Ne 
străduim să întregim aju
torul pe care-1 acordăm 
tuturor celor interesați în 
cunoașterea și adîncirea 
principalelor probleme teo
retice, politice, ideologice 
care stau în atenția parti
dului nostru prin furniza
rea unui material docu
mentar adecvat care să-l 
sprijine efectiv In informa
rea operativă asupra as
pectelor actuale esențiale 
ale temelor abordate. în 
acest sens, cu sprijinul to
varășilor din colectivul 
obștesc al centrului, ne 
propunem elaborarea de 
documentare pe probleme 
privind politica internă și 
externă a partidului și sta
tului, precum și prezentări 
și rezumate ale unor lu
crări și publicații din do
meniul științelor sociale, 
ale buletinelor informative
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tuale, restructurîndu-le po
trivit noilor tematici orien
tative. Astfel, intre altele, 
am pus la punct o amplă 
bibliografie privind pro
blemele complexe ale știin
ței conducerii economiei, 
culturii, vieții sociale în an
samblul ei.

în prezent ne îngrijim de 
elaborarea a noi bibliogra
fii, axate pe problemele 
teoretice și practice cen
trale ale politicii interne 
și externe a partidului 
și statului nostru, așa 
cum reies ele din cuvîntă- 
rile din ultimul timp ale 
secretarului general al 
partidului nostru, din cele
lalte documente de partid 
și de stat : conținutul con
ceptului de. făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, căile ' creșterii 
rolului conducător al parti
dului în toate domeniile 
vieții sociale, dezvoltarea 
conștiinței socialiste — ne
cesitate obiectivă a dezvol
tării societății socialiste 
românești, principiile de 
bază ale politicii externe a 
partidului și statului nos
tru ș. a.

Menținerea în perma
nentă actualitate a conți
nutului tuturor listelor bi
bliografice o considerăm 
condiția sine qua non a în
săși valorii, rațiunii lor de 
a fi. în acest sens, le și 
concepem ca bibliografii 
deschise la temă, ceea ce 
presupune consemnarea o- 
perativă, zilnică, a tot ceea 
ce apare nou în problema 
respectivă și, totodată, de
gajarea acestora de acele 
materiale care nu mai pre
zintă interes. Elementul de 
noutate poate fi, astfel, pe 
deplin asigurat. Paralel cu 
întocmirea și ținerea la zi 
a bibliografiilor destinate 
să răspundă direct cerin
țelor învățămîntului de 
partid, inventariem, In
tr-un fișier special, biblio
grafiile și planurile tema
tice editate de alte centre 
de documentare sau publi
cații periodice.

ți documentare editate de 
diferite instituții cu profil 
ideologic.

Pe lingă materiale cu 
caracter general-teoretic 
avem in atenție punerea la 
dispoziția celor ce frec
ventează centrul nostru a 
unor documentare care 
să-i ajute să cunoască cit 
mai temeinic preocupările 
organizației municipale de 
partid, realitățile din Capi
tală. Pentru aceasta, vom 
întocmi un fond special, 
conțlnînd planuri tematice, 
sinteze, lecții, tabele sta
tistice și grafice privind 
dezvoltarea economică, so
cială și culturală a muni
cipiului București, a unor 
întreprinderi. Din acest 
fond documentar nu vor 
lipsi materialele unor ple
nare ale comitetului muni
cipal de partid, hotăriri, 
planuri de măsuri etc.

In lumina cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara lărgită a Comi
tetului municipal Bucu
rești al P.C.R., în care a 
fost criticat pe bună drep
tate faptul că unele atitu
dini înapoiate,.. retrograde 
față de muncă, față >de a- 
vutul obștesc nu sînt dez
bătute în organizațiile de 
bază cu toată răspunderea 
și intransigența partinică, 
ne gîndim să organizăm un 
fond de informații, ținut la 
zi, pe probleme de morală, 
pe baza cărora să întoc
mim referate documentare 
pentru lectorii și propa
gandiștii comitetului mu
nicipal, cît și pentru cei de 
la sectoare.

Centrului nostru îi re
vine și obligația de a spri
jini activitatea punctelor 
de informare și documen
tare din întreprinderile și 
instituțiile municipiului 
București prin împrumutul 
de cărți, manuale și bro
șuri, întocmirea de biblio
grafii, la cerere, prin in
formarea lor periodică a- 
supra achizițiilor de lu
crări cu conținut social- 
politic, care interesează în

mod direct lectorii, propa
gandiștii, cursanții învâță- 
mîntului de partid.

Sîntem conștienți că ser
viciile ce le oferă astăzi 
centrul nostru de informa
re și documentare nu răs
pund încă tuturor necesi
tăților și exigențelor pe 
care le reclamă învățămin- 
tul ideologic, propaganda 
de partid din Capitală. în 
perspectivă, dorim să tre
cem la alte procedee mai 
moderne de înmagazinate 
și selectare a informațiilor 
apte să ridice calitatea in
formării, să o facă mai ra
pidă și, deci, mai eficientă.

Pentru realizarea tn con
diții optime a însemnatelor 
sarcini ce ne incumbă, o 
importanță deosebită tre
buie să acordăm urgentării 
închegării și activizării co
lectivului obștesc de docu
mentare compus din spe
cialiști In informatică și 
documentare, bibliotecono
mie, cadre didactice uni
versitare, cercetători, ingi
neri, economiști ș.a., care 
să-și desfășoare activitatea 
pe grupe de specialitate : 
știința conducerii vieții so
ciale ; economia politică ți 
construcția economică j 
principii și metode . ale 
muncii de partid; f..: so- 
fie, sociologie, științe poli
tice ; probleme ale politic’ 
externe a partidului și sta
tului.

Consider că o dificultate 
serioasă existentă în do
meniul activității noastre 
ce trebuie cît mai curînc 
depășită, o constituie in 
existența pe plan naționa, 
a unui sistem unitar de e- 
laborare și difuzare a In
formației documentare. In
stituții ca : Centrul de do
cumentare științifică al A- 
cademiei, Academia „Ște
fan Gheorghiu", Institutul 
de istorie a partidului, In
stitutul de documentare 
tehnică, Biblioteca cen
trală universitară, Biblio
teca centrală de stat ș. a., 
lucrînd pentru sectoarele 
respective, prelucrează un 
însemnat număr de do
cumente primare care In
teresează propaganda de 
partid. Informațiile, de cele 
mal multe ori elaborate în 
paralel, se pierd in masa 
publicațiilor secundare, des
tul de numeroase, care se 
suprapun, nu sînt delimita
te ca preocupări și nici nu 
folosesc un limbaj de inde
xare comun. Ar fi bine 
dacă pe lingă una sau mai 
multe din aceste instituții 
ar exista colective care să 
selecteze Informațiile nece
sare învățămîntului ideolo
gic, măcar din periodicele 
de specialitate, pe care să 
le pună la dispoziția cen
trelor județene și munici
pale de informare și docu
mentare. S-ar economisi, 
astfel, un mare volum de 
muncă, în momentul de 
față puțin eficient.

Totodată se impune eu 
necesitate stabilirea unor 
înțelegeri ferme între cen
trele de documentare și u- 
nitățile amintite, pe baza 
cărora să primim tot ceea 
ce acestea editează și Inte
resează propaganda de 
partid. în momentul de față 
puține lucrări intră în po
sesia noastră și, anume, 
cele care sînt anunțate în 
planurile-editoriale. Apar 
insă multe alte materiala 
despre care aflăm întîmplă- 
tor, sau poate nu aflăm 
niciodată, fiindcă nu li se 
face nici un fel de publi
citate.

Instituții foarte tinere, 
centrele de informare și 
documentare județene și 
municipale au nevoie, de
sigur, de îndrumarea și a- 
jutorul permanent al orga
nelor de partid a căror ac
tivitate politico-ideologică o 
servesc, de un sprijin cali
ficat din partea unităților 
care se ocupă de documen
tare în științele sociț e, 
pentru ca aceste MâLre 
să-și aducă întreaga contri
buție la ridicarea calitativă 
a învățămîntului ideologic, 
a propagandei de partid.

Gh. CREȚU
șeful Centrului de infor
mare și documentare 
al cabinetului municipal 
de partid București
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• Eliberarea (seria a IlI-a) : PA
TRIA — 10; 13; 16,30; 20.
• Piața Roșie : CAPITOL
13; 16,30; 19,30.
® Vinovatul este în casă 
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
EXCELSIOR — 9; 11,15;
18,30; 20,45.
• Castanele sînt bune : 
FĂRUL -- 9; 11,15; 13,30; 
•21, BUCUREȘTI — 9; " 
16,30; 18,45; 21.
• Lampa lui Alădin : TIMPURI 
NOI — 9,15—16,15 în continuare.
0 Monumentul lui Lenin ; Căsuța 
de pe Oka ; Salut, Rusia ! ; Buha- 
ra ; Pe cer sînt numai fete : TIM
PURI NOI — 18,30—20,15 în conti
nuare.
• Pe Donul liniștit (seria I șl a 
II-a): LUMINA — 9—21 în conti
nuare.
©Voi sări din nou peste băltoace : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
@ Motodrama : FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Cromwell : DOINA — 11,30; 16;
19.30, BUCEGI — 16; 19,15.
• Asediul : FERENTARI - 15,30; 
17,45; 20
• Ritmuri
9,15; 11,30; 
VICTORIA 
18; 20,30, ivi j
13,30; 16; 18.30; 20,45.
O Așteptarea : FLACĂRA — 15,30; 
17,45; 20.
• N-am cîntat niciodată pentru
tata : GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15. 20,30, TOMIS — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Frații : MUNCA — 16; 18; 20.
A Richard al III-lea — 9,30; 12;
14.30. Maurul din Veneția — 16,45,
Sîmbătă seara, duminică diminea
ța — 18,45; 21 : CINEMATECA
(sala Union).
• Floarea de cactus : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15, FE
ROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 
20.45, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
• Romanticii : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20.

io;
: FESTI- 
18,30; 21, 
13,30; 16;

LUCEA- 
16; 10,30; 

11,15; 13,30;

spaniole : FAVORIT — 
13,45; 16; 20,30,
- 8,45; 11; 15,30;
MELODIA 11,15;

15,30;

o Steaua de tinichea : GRIVIȚA 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
o Timpul berzelor : COSMOS — 
15.30; 18; 20,15.
• Aeroportul : CENTRAL — 9,15; 
12,30; 15,45; 19,15, VOLGA — 9; 
12,15; 15,45, 19,15.
• Serata : CIULEȘTI
17.45; 20.
• Floarea-soarelui : PROGRESUL 
_ 15,30; 18; 20,15.
• Povestirile lui Hoffmann : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,30.
o Tick, Tick, Tick : MIORIȚA — 
10; 12.30: 15; 17,30; 20.
• Cermen : LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Omul orchestră : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Brigada Diverse în alertă: 
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
gD Start la moștenire : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
® Săptămîna nebunilor: VIITO
RUL _ 16; 18; 20.
• După vulpe : VITAN — 15,30; 
17,45; 20.
• Cortul roșu : PACEA — 16; 19.
• Articolul 420 : BUZEȘTI — 9,15; 
12,30; 15,45; 19,15.
o Secretul planetei maimuțelor : 
FLOREASCA — 15,45; 18; 20,15.
• Hello. Dolly ! : LIRA — 15.30; 
19, ARTA — 16; 19,30.
• O floare și doi grădinari: ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
9,30; 15.45;, 19.

• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30, 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămîni în balcon — 9,30.
A Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.
« Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vox Boema
— 19,30.
a Teatrul .Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 17, (sala din str. Academi
ei) : Tigrișorul Petre — 16.
® Ansamblul „Rapsodia Română*: 
Concert de muzică populară ro
mânească — 19,30.

• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert susținut de formațiile a- 
mericane de jazz : „Giants of 
jazz* — solist vibrafon : Gary Bur
ton — 17 și „Giants of jazz 
.Ornette Coleman Quartet44 
o Teatrul de Operetă : Contesa 
Maritza - 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-/
landra" (sala din str. Alex. Sahia) V 
Iubire pentru iubire — 20, (Ir
sala Teatrului Mic): Play Strintf 
berg — 20.
• Teatrul de Comedie : Nicr 
— 20.

it 
e

14.25 Deschiderea emisiunii. Fot
bal : U.T.A. — Zagleble Wal- 
brzych (meci retur în Clipa 
U.E.F.A.). Transmisiune di
rectă de la Arad. Crainlc-re- 
porter : Eftimie lonescu.

16.30 Fotbal : Steaua — F. C. Bar
celona (meci retur în Cupa 
Cupelor). înregistrare de la 
Stadionul „23 August". Co
mentator Radu Urziceanu.

18,00 Universal șotron — enciclo
pedie pentru copii.

18.25 Tragerea Pronoexpres.
18.30 Fotbal : Legia Varșovia — 

Rapid București (meci retur 
în Cupa U.E.F.A.). Transmi
siune directă de la Varșovia. 
Crainic-reporter Mircea Radu 
Iacoban. în pauză, la ora 
19,15 — „1001 de seri".

20,15 Telejurnalul de seară.
20.35 România ’75. Un obiectiv fun

damental al cincinalului : 
Creșterea eficienței econo
mice.

20,45 Muzică populară interpretată 
de surorile Fircea.

21,00 Telecinemateca : „Lanțul*.
Regia Stanley Kramer. Cu 
Tony Curtis și Sidney Poltier.

22.35 Oameni și fapte.
22,50 Telejurnalul de noapte.
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Ca o consecință directă a aplicării 
legii contractelor economice, a unei 
mai bune cunoașteri a nevoilor reale 
ale partenerilor prin relații directe 
furnizori-beneficiari, procesul de con
tractare pentru anul 1972 marchează 
un progres vizibil față de anii ante
riori. Această afirmație este justifi
cată atît prin volumul mult sporit al 
contractărilor realizate comparativ cu 
situația de la aceeași dată a anului 
precedent, cît mai ales de faptul că 
o foarte mare parte a bazei de mate
rii prime este de acum asigurată prin 
contracte, ceea ce creează premisele 
pregătirii din timp a programelor de 
producție pentru anul viitor în toate 
ramurile de bază ale economiei. In 
același timp, este de evidențiat îm
bunătățirea sensibilă a acoperirii cu 
contracte ferme de desfacere a pro
ducției unităților din industriile pre- ■ 
■lucrătoare, fapt cu multiple implicații 
favorabile în cele mai diferite sec
toare de activitate, începînd de la asi
gurarea unor produse și materiale 
pentru consumul 
productiv și al 
populației, pînă 
la mijloacele teh
nice destinate o- 
biectivelor de in
vestiții.

în multe cazuri 
! în care centralele 
! industriale au 

preluat efectiv de 
la direcțiile de a- 
provizionare din 
ministere respon
sabilitatea coor
donării balanțe
lor pentru produ
sele lor, se con
stată o creștere a 

o 
mai

a 
problemelor rea
le ale aprovizio
nării și desface
rii. O experiență 
pozitivă în acest 
sens au acumulat 
diferite centrale 
din ipdustria chimică, ramură în 
care s-a aplicat cu consecvență 
principiul elaborării balanțelor, al în
cheierii contractelor pe baza legătu
rilor nemijlocite între unitățile eco
nomice interesate și nu prin dirija
rea î-n amănunt, de la minister, a a- 
cestor activități.

Totodată, este de remarcat că, deși 
' în situația contractărilor pentru anul 

următor predomină aspectele pozi
tive, pot fi semnalate și unele nea
junsuri. In primul rînd se impune o 
atenție mai mare pentru intensifica
rea procesului de încheiere a con
tractelor la produsele din metal, pre
cum și la unele materiale de con
strucții. Așa, de pildă, sînt combinate 
siderurgice care nu au încheiat încă 
nici un contract de desfacere pentru 
anul 1972. Pentru aceasta este desi
gur nevoie ca toți beneficiarii să în
cheie operațiunile de transmitere a 
specificațiilor, a comenzilor, deși 

/.aceasta nu justifică .decît în. mică 
• măsură încetineala în- contractare a, 
- unor furnizori, neîncheierea de con- 

' tracte la acele produse și cu acele 
unități beneficiare cu care s-au cla
rificat toate problemele de echili
brare a balanțelor. Conceperea pro
cesului de încheiere a contractelor 
de către unele ministere și unități. 
economice, ca o campanie care se de
clanșează la o anumită zi și oră, Ia 
comanda unei baghete magice, este 
anacronică și dezavantajează deopo
trivă atît pe furnizori, prin aglomera
rea excesivă a unor lucrări în anumite 
perioade, cît și pe beneficiari, care, 

: într-un asemenea „asalt" de contrac
tare, nu mai au practic posibilitatea 

; de a discuta cu furnizorii, de a 
lămuri în detaliu unele aspecte cali
tative, de termene, condiții de li
vrare.

Practica unor centrale industriale 
este suficient de elocventă pentru a 
convinge că,chiar la anumite produse

Ia care balanța ridică anumite as
pecte mai dificile de echilibrare, sînt 
consumatori tradiționali, cu consu
muri bine statornicite în timp, cu 
care se poate începe contractarea 
chiar in perioada de definitivare a 
balanțelor. In această situație apare 
de neînțeles faptul că unele unități 
producătoare, cum sînt de exemplu 
„Eprubeta" din București, întreprin
derea mecanică Mîrșa, uzinele 
„Steaua Roșie" București și altele, 
au amînat în mod nejustificat înche
ierea contractelor la o serie de pro
duse cum sînt termometre, vinciuri, 
cricuri, trolii mici etc., deși au primit 
de multă vreme comenzile clienților, 
iar echilibrarea balanțelor la astfel 
de produse nu ridică probleme deose
bite. Atitudinea de a aștepta în ast
fel de cazuri dispoziții de sus, inter
venția organelor centrale, nu este cu 
nimic justificată și ascunde de fapt, 
în spatele ei, dezinteresul atît pentru 
soarta propriei producții, cît și pen
tru nevoile beneficiarilor.

integral nevoile Justificate ale eco
nomiei, pe bază de norme și nor
mative de consum și de stoc, de a 
analiza și găsi soluții, împreună cu 
ceilalți producători și cu beneficia
rii, pentru a acoperi cerințele reale 
de consum, de a interveni deci ac
tiv în procesul de echilibrare a re
surselor cu cerințele de consum, 
pentru produsele care se situează in 
sfera lor de competență.

în modul de soluționare a proble
melor de echilibrare a balanțelor și 
de încheiere a contractelor, unii 
furnizori, dintre care menționez Uzina 
de cinescoape București, Combinatul 

industrializare a 
— Caransebeș, 
Jimbolia, în

de unelte și scule 
i“ din

de exploatare și 
lemnului Balta Sărată 
Fabrica de nasturi 
treprinderea 
din Brașov, „Electromagnetica1 
București și altele, nu acordă atenția 
cuvenită contractării partizilor de 
mărfuri în cantități nevagonabile cu 
întreprinderile teritoriale de apro
vizionare, fapt care îngreunează atît

Tinînd seamă de termenele stabilite prin lege

Perfectarea contractelor
operativității, 
cunoaștere 
aprofundată

economice pentru anul 1972

rii „Industria Sîrmei" din Cîmpia Tur- 
zii (spre a aminti doar cîteva din 
unitățile care procedează în acest 
mod) în a-și elabora propriile pro
grame de fabricație, cu eșalonarea e- 
chilibrată a producției pe toată du- 
data trimestrului și de a încheia la 
rîndul lor contracte de desfacere 
pentru produsele ce le fabrică 7

Pe planul practicării unor relații 
principiale se situează și răspunderea 
cu care beneficiarii trebuie să întoc
mească comenzile, iar furnizorii să 
le onoreze. Dacă sînt încă be
neficiari care „lansează" în întrea
ga economie, la diverși furnizori, co
menzi de materiale ce depășesc cu' 
mult nevoile reale, îngreunînd astfel 
simțitor procesul încheierii contrac
telor, nu mai ‘ puține greutăți pro
voacă atitudinea unor furnizori de a 
nu răspunde in nici un fel la co
menzile primite, de a le clasa pur 
și simplu sau de a le înapoia emi
tentului fără nici o rezolvare. Se pot 
Cita, între unitățile care înțeleg în a- 

eest mod greșit 
colaborarea cu 
clienții, Uzina de 
utilaj petrolier 
Tirgoviște, Com
binatul textil Bu- 
huși, întreprin
derea textilă „Bu- 
cegi“ din Pucioa
sa, fabrica ELBA 

Timișoara, 
cazul ca 

furnizor 
impună o 

în

nu mai suferă amânare
in alte situații, coordonatori de 

balanțe, cum sînt Centrala industrială 
pentru materiale de instalații și e- 
chipamente metalice sau Uzina de 
utilaj chimic Ploiești, ambele din ca
drul Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, nu au acordat sufi
cientă atenție efectuării operațiilor 
de pregătire a contractării in conlu
crare cu consumatorii — mari sau 
mai mici — și în unele cazuri au o- 
perat arbitrar modificări în comen
zile clienților, fără a discuta cu aceș
tia implicațiile ce decurg de aici. 
Din păcate, exemplele de mai 
sus nu epuizează aria unor ast
fel de practici, pe care anumiți co
ordonatori de balanțe le folosesc, vă
dind menținerea unor concepții de
pășite și de fapt contrare legii. Sînt 

■«cazuri în care cadre de răspundere 
din unele unități coordonatoare de ba
lanțe „teoretizează" chiar faptul că 
o centrală de producție, care este 
coordonator de balanță,, nu poate, ști ---- ---- ----- .
și nu are de ce să știe care, sînt ne- circuitelor'de transport. Așa de pildă 
voile reale de consum ale benefi- ----- J- 1—1 w ■ • * 'mu :

ciarilor, că ea asigură atîtea resurse 
cite are, dar nu poate face „politică 
de asigurare a necesarului consuma
torilor". Este evident că, procedîn- 
du-se astfel, se aduc prejudicii în
semnate, încă de Ia început, desfășu
rării aprovizionării în anul viitor, în- 
trucît uzinele beneficiare ale unor 
asemenea furnizori nu pot conta pe 
asigurarea bazei materiale.

In acest sens, prevederile legii con
tractelor nu lasă nici o îndoială asu
pra faptului că o astfel de înțelegere 
a îndatoririlor este profund greșită, 
iar recent noua lege cu privire 
Ia gospodărirea fondurilor fixe, a re
surselor materiale și aprovizionare 
tehnico-materială aduce precizări, 
statuează obligații deosebit de clare 
asupra modului în care trebuie lu
crat. Este stabilită astfel sarcina co
ordonatorilor de balanțe de a asigura

activitatea funizorilor respectivi, cît 
și economicitatea derulării aprovizio
nării. Furnizorii respectivi, in loc să 
încheie un singur contract pe județ, 
cu întreprinderea teritorială, perfec
tează zeci sau sute de contracte pen
tru cantități mici pe care le vor expe
dia în așa-numitele vagoane comune, 
cu tot șirul de întîrzieri și pierderi 
ce decurg de aici.

M-aș opri și asupra unui alt aspect. 
Unii coordonatori nu se preocupă su
ficient, la încheierea contractelor pen
tru anul următor, de optimizarea 
fluxului de transport, ceea ce va de
termina circuite lungi, costisitoare, 
transporturi încrucișate. Acest lucru 
este valabil în primul rînd pentru 
furnizorii de materiale de construcții, 
la care neglijarea acestui aspect 
poate conduce, pentru unele produse, 
la cheltuieli de transport mai mari 
decît însăși valoarea materialului. 
Dar sînt și alte produse la care tre
buie acordată importanța cuvenită
uzina tfie țevi „Republică" "'din Capi
tală trimite la contractare pe toți 
beneficiarii de cantități mici de țeavă 
la Baza din Galați. In acest fel, unii 
consumatori din București, de exem
plu, se vor aproviziona de la Galați 
cu țevi produse în... București.

Este știut că în procesul de con
tractare este deosebit de important 
să se asigure de pe acum în contracte 
toate condițiile pe care Ie implică des
fășurarea cu succes a alimentării co
respunzătoare cu resurse materiale a 
proceselor de producție. Și în această 
chestiune sînt de semnalat unele ne
ajunsuri. O serie de furnizori n-au 
părăsit obiceiul de a stabili în con
tracte, ca termene de livrare, ultima zi 
din trimestru. în aceste condiții, de ce 
posibilități dispun beneficiarii Fabri
cii de cabluri și materiale electroizo- 
lante din București, ai Combinatului 
siderurgic din Galați, ai întreprinde-

fiecare 
să-și : .
optică nouă, 
raporturile cu be
neficiarii săi, care 
să izvorască din 
adevărul funda
mental că nu 
producția în sine 
interesează eco
nomia noastră, ei 
destinația ei, uti
litatea ci socială. 
Deși legea nu 
face referire di
rectă la obliga
ția de a răs- 

contract fiecărei copunde printr-un 
menzi primite, această obligație re
zultă dintr-o serie de prevederi refe
ritoare la îndatorirea coordonatorilor 
de balanță, a producătorilor, de a-și 
încărca complet capacitățile, de a-și 
acoperi producția cu contracte ferme. 
Practica relațiilor comerciale Ia noi și 
în alte țări recomandă furnizorului să 
întimpine cu respect și solicitudine ce
rințele clienților nu numai ca o obli
gație legală, dar și ca un principiu de 
etică. In această problemă consider 
că Ministerul Aprovizionării Tehni
co-Materiale și Controlului Gospo- 

■ dăririi Fondurilor Fixe, împreună cu 
celelalte ministere, cu centralele in
dustriale, trebuie să 1a măsuri pen
tru asigurarea unui cadru de obliga
ții mai precise ale furnizorilor și be
neficiarilor care să contribuie la 
îmbunătățirea sistemului de relații 
dintre furnizori și beneficiari.

Nu mai 6înt nici două luni pînă la 
începerea unui nou an de plan. 
Acest' interval scurt care a mai"' 
rămas impune ca organele răs
punzătoare din unitățile economice, 
din ministere, organe centrale de 
sinteză ce au sarcini în buna desfă
șurare a contractărilor, să intervină 
mai activ pentru depășirea tuturor 
dificultăților, pentru încheierea în 
termen scurt a activității de asigu
rare certă, prin contracte, a bazei 
materiale pentru sarcinile planului 
pe anul 1972. Nu trebuie uitat că re
glementările în vigoare prevăd răs
punderi precise pentru cei care ter
giversează operațiunile de contrac
tare, ca șî pentru cei care nu res
pectă disciplina contractuală.

Ing. Mircea PÎRJOL 
consilier .
în Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe

CONTRASTE
Uite stofa, nu e stofa!

echipe de puș- 
Jocul a început 
un timp să pla- 
adulților. Numai 

mari

„Muzică"

Știm cu toții un joc 
din copilărie, un joc 
cu o fringhie trasă de 
două 
tani. 
de la 
că și 
că unii oameni 
— și zice-se serioși — 
nu folosesc la joacă 
sfori ci... stofe. Cam
pioni sînt, se pare, cei 
de la fabrica de stofe 
„Integrata" din Con
stanța. Dar și cei de la 
fabrica „Argeșeana" 
din Pitești au descope
rit secretele jocului.

La capătul celălalt 
al... „stofei", echipa 
bine antrenată a Fabri
cii de confecții din Că
lărași ar vrea să iasă 
bine, dar nu poate...

Să vedeți cum de
curge joaca. Cei de la 
fabrica din Călărași 
contractează pentru tri
mestrul III, cu fabrica

„Integrata", livrarea în 
fiecare lună a 12 000 
metri liniari de sto
fă. „Integrata" ■ ține 
„strîns" stofa și elibe
rează in iulie 8 200 m, 
in august 5 700, ca in 
septembrie să le facă 
mare bucurie celor din 
Călărași livrîndu-le 
brusc 24 000 de metri. 
S-au dat peste cap 
călărășenii ? S-au dat, 
căci trebuiau să-și în
deplinească planul ! Și 
nu s-au dat peste cap 
numai o dată, fiindcă 
și „Argeșeana" a dat 
drumul stofei in sep
tembrie, lichidînd ma
sivele restanțe din lu
nile precedente.

Să fie „joaca" fără 
leac 7 Nu, nicidecum. 
Dar cu o singură con
diție : să se aplice în
tocmai rigorile Legii 
contractelor econo
mice !

LA „ELECTROPUTERE" CRAIOVA

Se diversifică 

producția 

de transformatoare
La uzinele „Electroputere" Craiova a trecut cu 

succes probele unul din cele mai mari transforma
toare fabricate pînă în prezent. Este vorba de 
transformatorul de 250 MVA pentru certtrala ter- 

-'raoelectrică de la Eovinarf. • Conceput :șFriconstruit" ) 
în. întregime de specialiștii de aici, transformatorul ; . 
constituie o realizare remarcabilă a colectivului de 
muncă al acestei prestigioase cetăți a electrotehni
cii românești.

Dacă în urmă cu 10 ani la „Electroputere" se fa
bricau transformatoare care nu depășeau 60 MVA, 
în prezent aici se realizează o gamă largă de trans
formatoare și autotransformatoare cu puteri de 
3—4 ori mai mari. Printre acestea se numără trans
formatoarele de 190 MVA, cu care este înzestrată 
centrala de la Porțile de Fier. Tot aici au fost 
executate autotransformatoarele de 400 MVA, desti
nate sistemului energetic național. Pînă acum au 
fost livrate primele două autotransformatoare de 
acest fel, iar al treilea este în curs de finisare.

Anual, pe poarta uzinei „Electroputere" Craiova 
ies transformatoare și autotransformatoare a căror 
putere depășește 11 000 MVA.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*

@ @ S @ » s

— Cam ce lucruri 
credeți că se pot face 
„după ureche"7

— Am zice că muzi
ca. Altceva... nu prea 
știm...

— Gîndiți-vă puțin, 
nu e greu.

— Zău că nu ne vine 
altceva in minte.

— V-ați gindit, de 
exemplu, la tuburile 
din beton 7

— 7 7
— Recunoașteți 

v-am încuiat '.
— Perfect, perfect a- 

devărat, la treaba asta

c&

pe coarde 
beton

cu tuburile din betoa 
nu ne-am fi gindit.

— V-au luat-o Înain
te cei de la I.I.L. „Să- 
lăjeana" din Jibou, 
care produceau tuburi 
fără să aibă documen
tație la fabricație, fișe 
tehnologice, buletin de 
analiză. Și a ieșit o... 
„muzică" ! Organele de 
control au oprit fabri
cația tuburilor, pentru 
a-i determina și pe cei 
de la „Sălăjeana" să 
descifreze solfegiul ca
lității corect, după 
note. Nu după ureche.

Visuri intr-o
gara

" Mai mulți președinți 
de cooperative agricole 
și un director de I.A.S. 
din vecinătatea stației 
C.F.R. Beuca, județul 
Teleorman, se amă
gesc de mai multă vre
me cu același vis fru
mos — .'și.anume : Di
recția regională C.F.R. 
Craiova le aduce la 
cunoștință, printr-o a- 
dresă semnată de di
rectorul general, că a 
revenit asupra hotărî- 
rii luate anterior de a 
desființa stația tehnică 
de încărcat-descărcat 
din localitatea aminti
tă. „Veți fi scutiți de a 
mai transporta sfecla 
de zahăr la distanțe de

mică
■ I ■■' ■ idn
W—.5(J...km, iar îngrășă- 
minteie și celelalte 
materiale vă vor fi 
trimise de către furni
zori, din nou, mai a- 
proape de unități. Cu o 
vorbă, prin această 
măsură, conducerea di
recției vă vine în aju
tor...". ■

Așa ar putea arăta 
o depeșă deocamdată 
imaginară. Dar toate 
diminețile „visătorilor" 

■ sînt întunecate de... vi
sul care continuă să 
rămînă vis. Ce pă
rere aveți tovarăși de 
la Direcția regională 
C.F.R. Craiova 7 Cit 
timp va mai dura acest 
vis amăgitor 7

Am aflat de ce latră

După încheierea a 10 luni din a- 
cest prim an al cincinalului, colecti
vele din numeroase întreprinderi in
dustriale se prezintă cu ,un buchet 
de realizări valoroase în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate. Se vede în 
aceasta o nouă și grăitoare dovadă 
a capacității oamenilor muncii de a 
se mobiliza pentru obținerea unor 
realizări economice cantitativ și cali
tativ superioare, potrivit cerințelor 
stadiului actual de dezvoltare a eco
nomiei naționale.

între aceste colective se numără și 
cele din întreprinderile subordonate 
Ministerului Industriei Lemnului, 
care, printr-o mai bună utilizare a ca
pacităților de producție și a forței de 
muncă, au reușit ca în primele nouă 
luni ale acestui an să depășească 
planul producției globale cu 2,6 la 
sută. S-au realizat astfel, în plus, 
însemnate cantități de produse, în
tre care 32 000 mc cherestea, 
250 000 mp furnire, 21 000 mp par
chete, 3 000 tone hîrtie, mobilă în 
valoare de peste 80 milioane lei. 
Cele mai mari depășiri s-au înre
gistrat la combinatele de exploatare 
și industrializare a lemnului din Su
ceava, Piatra Neamț, Pitești, Tg.- 
Mureș ca și la Combinatele de ce
luloză și hîrtie din Bacău și Zăr- 
nești. Evident, este vorba de rezul
tate ce se cuvin apreciate la adevă
rata lor valoare, de succese care 
obligă.

Așa cum s-a văzut, în ansamblu, 
la nivelul ramurii, rezultatele sînt 
dintre cele mai bune. O analiză mai 
în profunzime, în structura planului 
pe sortimente, ne dezvăluie insă o si
tuație inegală. Astfel, în timp ce la 
majoritatea sortimentelor planul a 
fost îndeplinit și chiar depășit, la al
tele — cum sînt plăcile fibrolemnoa- 
se, plăcile aglomerate și placajele — 
restanțele sînt destul de mari. După 
cum se vede. ■ este vorba de produse 
importante, intens solicitate de eco
nomia națională, la care recuperarea 
se impune cu atît mai urgent 
cu cît sînt bine cunoscute impli
cațiile nerealizării cu strictețe a 
planului la toate sortimentele pla
nificate, în condițiile în care fiecare 
produs are o destinație precisă, ri
guros fundamentată prin contractele 
economice. Iată de ce, în investiga
țiile de față ne-am propus să vedem 
în ce măsură unele unități economice 
din industria lemnului, care în nouă 
luni din acest an au. înregistrat mari 
restanțe la unele sortimente, mani
festă interes și sînt realmente preo
cupate pentru recuperarea lor în cel 
mai scurt timp posibil. Este vorba 
de Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Caran
sebeș, ale cărui restanțe însu
mează peste 4 000 tone plăci aglo
merate, 23 000 mp parchete și 
5 000 mc lemn pentru celuloză și

de Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Tg. Jiu, 
care, la capitolul nerealizări, figu
rează cu peste 1 200 mp placaje.

— Nerealizările mari înregistrate 
în special la plăci aglomerate — 
ne-a spus ing. Mihai Andrei, direc
tor tehnic cu industrializarea în ca
drul Combinatului de industrializare 
a lemnului din Caransebeș — se da- 
toresc în cea mai mare parte dese
lor stagnări ce intervin în funcțio
narea mașinilor și utilajelor, ineren
te dacă avem în vedere că între
prinderea. a intrat de puțină vre
me în funcțiune (un an — n.n.). Desi

gur exemplu. Am propus, în vederea 
sporirii productivității uscătorului și 
a derulorului, ca formalizarea co
vorului de furnire să fie făcută îna
intea uscătorului cu plasă, eliminîn- 
du-se astfel posibilitatea introduce
rii în uscător a unor furnire cu 
defecte. Deși avantajele erau mul
tiple, nimeni nu a ținut cont de ea. 
Și în această situație sînt nenumă
rate alte propuneri valoroase.

De ce totuși asemenea inițiative 
nu sînt materializate, de ce aplicarea 
lor se tergiversează nejustificat de 
mult ? Punem o asemenea întrebare 
întrucît, în repetate rînduri, nu-

reprezentanții ministerului ap refu
zat pur și simplu, motivînd, chipu
rile, că „experiența" pe care o de
țin este suficientă. Cu un asemenea 
„stil de muncă" nu ne mai miră a- 
tunci de ce toate planurile de mă
suri ce s-au întocmit apar ca reali
zate, fără ca efectele pozitive ce ar 
fi trebuit în mod normal să rezulte 
să se facă simțite.

Fără a minimaliza cituși de puțin 
răspunderile mari ce revin, în pri
mul rînd, celor două combinate de 
exploatare și industrializare a lem
nului, trebuie spus că .dacă astăzi 
se constată mari restanțe la o serie

ÎN DOUĂ UNITĂȚI ALE INDUSTRIEI LEMNULUI

Defecțiuni care 

amputează rezultatele 

bune de ansamblu

gur, însă, dacă am fi dispus de pie
sele de schimb necesare, această si
tuație ar fi putut fi evitată. Numai 
că, deși noi am întocmit proiectele 
pentru aceste piese cu un proces de 
uzură mai avansat și le-am trimis 
Grupului industrial de reparații uti
laje pentru industria lemnului, nici 
pînă in prezent nu am fost înștiin
țați dacă ele pot fi executate sau nu. 
Pierdem mult de asemenea și dato
rită lipsei unui tocător care, deși 
ne-a fost promis încă din luna iu
lie a. c„ nu a sosit încă în fabrică.

Să vedem cum se prezintă, din 
acest punct de vedere, situația 
Ia Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului dtn Tg. Jiu. 
Mai clar, mai precis în afirmații, 
Ilarie Zorilă, maistru principal la 
fabrica de placaj, he-a spus :

— Lipsa de finalizare, atît din 
partea noastră, cît șl a ministerului, 
a numeroaselor propuneri făcute de 
muncitorii și cadrele tehnice ale fa
bricii, proasta organizare a produc
ției și slaba calificare a muncitori
lor — iată mănunchiul de cauze care 
au contribuit la nerealizarea planu
lui la producția de placaje. Un sin-

meroși interlocutori s-au arătat 
nemulțumiți de modul în care sînt 
rezolvate propunerile, de lipsa de 
intervenție a ministerului pentru 
soluționarea unor probleme ce de
pășesc sfera de competență a unită
ților sau a combinatelor. Desigur, 
formal am fi tentați să afirmăm că 
acest sprijin a fost acordat. Spunem 
formal, însă, pentru că, așa cum a 
•fost el înțeles recent, cu ocazia con
sfătuirii ce a avut loc la fabrica de 
placaje din Tg. Jiu cu participarea 
reprezentanților ministerului, nu a 
servit nimănui. Lăsînd la o parte 
faptul câ o asemenea întrunire — 
al cărei scop era adoptarea unor 
măsuri pentru eliminarea deficien
țelor ce se constată în funcționarea 
liniei automate de produs placaje — 
a avut loc după aproape doi ani de 
funcționare necorespunzătoare, să ne 
referim puțin la stilul de muncă al 
delegaților ministerului. După mai 
bine de patru ore, cît au durat dis
cuțiile, timp în care s-au vehiculat 
o serie de propuneri,, cînd a fost vor
ba să se meargă în secție pentru a 
se studia la fața locului eficienta 
măsurilor stabilite, de necrezut,

de sortimente care pun sub semnul 
incertitudinii însăși realizarea pla
nului anual, o parte din vină revine 
și forurilor de resort din minister. 
Facem această afirmație întrucît, așa 
cum s-a văzut, există încă o serie de 
probleme care prin complexitatea 
lor depășesc sfera de competență a 
unităților și care, rezolvate la timpul 
lor, fără îndoială ar fi evitat situa
ția amintită. Iată de ce, în scurtul 
păstimp care a mai' rămas pînă la 
încheierea acestui an, suficient pen- 
itru ca întreprinderile în cauză să 
recupereze aceste restanțe, sprijinul 
specialiștilor din minister trebuie să 
se facă mai mult simțit, nu cu 
măsuri luate din birou, ci prin so
luții concrete la fața locului, baza
te și pe o consultare mai largă a 
muncitorilor și tehnicienilor.

Dar cu tot sprijinul care se im
pune din partea forurilor de resort 
ale ministerului, nu se poate trece 
cu vederea că cea mai mare răspun
dere o poartă înseși conducerile ce
lor două combinate, lor revenindu-Ie 
datoria ca în cel mai scurt timp po
sibil să elimine o serie de carențe de 
ordin tehnic și organizatoric, care mal

persistă încă în activitatea lor și care 
impietează în mod serios asupra 
realizării exemplare a planului. Ast
fel, referindu-ne la cele două com
binate, trebuie spus că principala 
cauză care a avut o influență ho- 
tărîtoare asupra modului defectuos 
de funcționare a unor mașini și 
instalații a constituit-o modul neco
respunzător în care acestea au 
fost exploatate și întreținute. Și a- 
ceasta ca urmare a lipsei unei ca
lificări corespunzătoare a oamenilor 
care deservesc utilajele respective, 
încercarea directorului tehnic al 
Combinatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Caran
sebeș de a justifica numărul mare 
de întreruperi înregistrate la mașini 
și utilaje prin „tinerețea" fabricii 
se dovedește a fi nefondată, pentru 
că, așa cum aveam să aflăm din dis
cuțiile purtate cu un număr mare de 
muncitori, maiștri și ingineri din ca
drul unității, slaba pregătire profe
sională a multor lucrători este fac
torul determinant.

— Calificarea muncitorilor — ne 
spunea Paul Dobre, maistru la sec
ția .tocătorie a fabricii de plăci a- 
glomerate din Caransebeș — este 
elementul esențial pentru asigurarea 
unei funcționări normale a mașinilor 
și utilajelor, care au un grad așa de 
mare de mecanizare și automatizare. 
La noi însă, pe lîngă faptul că numă
rul unor astfel de muncitori este insu
ficient, lasă mult de dorit și modul 
în care aceștia sînt pregătiți. Sînt 
predate prea multe elemente teore
tice, fără nici o tangență cu tehno
logia de fabricație a plăcilor aglo
merate și se face prea puțină prac
tică.

Așa cum s-a putut vedea și din 
cuprinsul anchetei, cauzele care au 
determinat înregistrarea unor mari 
restanțe la o serie de sortimente 
nu sînt de nerezolvat. Cu un efort 
mai susținut, precis orientat asupra 
eliminării numeroaselor deficiențe 
ce țin de latura organizării muncii 

. și producției, ca' și de aceea a cali
ficării, există suficiente posibilități 
pentru ca nerealizările de pînă 
acum să poată fi recuperate. 
Pentru aceasta, însă, fiecare zi, 
fiecare minut din cele două luni 
de zile care au mai rămas pînă 
Ia sfîrșitul acestui an trebuie folo
site cu maximum de valoare pentru 
producție. Desigur, aceasta nu ex
clude nicidecum rolul deosebit ce re
vine în această perioadă forurilor de 
resort ale Ministerului Industriei 
Lemnului, care vor trebui să-și 
concentreze mai intens eforturile 
și . atenția asupra acelor unități 
care mai înregistrează încă restan
țe la unele sortimente.

Constantin DUMITRU 
Mihai DUMITRESCU

** as Ka

ciimi din
Potrivit repartiției 

departamentale, ne 
spune Ilie Mirescu, 
președintele U.J.C.A.P. 
Teleorman, cooperati
vele agricole din Bu- 
joru, Bragadiru, Cer- 
venia, Zimnicea, Mir- 
zănești și altele tre
buie să primească nu
trețuri combinate de 
la fabrica din Călă- 
rași-Ialomița.

— Și ce-i rău in 
asta 7

— Nu-i rău că pri
mesc, dimpotrivă ! De 
ce, însă, tocmai de la 
Călărași, cînd există 
o fabrică de nutrețuri 
combinate la Giurgiu, 
adică mult mai aproa
pe. Și apoi...

Și apoi, aflăm că fa
brica de la Călărași 
livrează unităților din 
Teleorman furaje com
binate numai 
autocamioanele 
încărcate cu 
din recolta

da
Și do 

cerea-

cooperative. Adică 
la 100—150 km. Ca 
cînd întreprinderea 
valorificare a 
lelor din județul Ialo
mița n-ar fi soră cu 
cea din Teleorman 7

— Or fi ele surori, 
dar se vede treaba că 
atît de mult „se ajută” 
între ele îneît unitățile 
din Teleorman consu
mă timp și benzină de 
parcă în 
n-ar 
ceva 
bine 
dacă 
trege să le convingă 
tutorele M.A.I.A.S.A.) 
pentru a nu mai plim
ba porumbul din Te
leorman în Ialomița.

Fie și numai pentru 
faptul că, în drum 
spre Călărași, cele mai 
multe autocamioane 
din Teleorman trec 
prin Giurgiu. Și, spun 
șoferii, noaptea îi la
tră clinii.

mai 
de 
s-ar 
sînt

aceste zile 
avea șl alt- 
făcut. Mai 
înțelege (și 
surori vi-

dacă 
vin 

porumb 
fiecărei

După mărimea 
„mărinimiei"

Se spune că la coo
perativa agricolă din 
Agrișteu, județul Mu
reș, era pe cale să se 
înființeze o „societate 
de binefacere". înce
putul a fost mai greu, 
dar primii pași o dată 
făcuți... Oameni mări- 
nimoși s-au găsit : Ion 
Nicola, președintele, 
Matyas Bela, inginer 
agronom, și Ion Floruț, 
contabil șef. Apoi, ac
tele filantropice, în- 
tr-adevăr cam scumpe 
și mai ales făcute din 
averea obștească, s-au 
ținut lanț. A venit Ște
fan Vasile, fost conta
bil șef la cooperativa 
de consum din Sin- 
georzu de Pădure, 
unde provocase serioa
se pagube materiale, și 
a cerut să fie numit 
brigadier. Fără să se 
țină seama de antece
dente, cererea i-a fost

imediat satisfăcută. 
Mărinimosul „triumvi
rat" i-a dat în mod 
ilegal și o retribuție 
mai mare decît celor
lalți brigadieri. In luna 
februarie, anul acesta, 
tot fără știrea și apro
barea consiliului de 
conducere sau a adu
nării generale s-a achi
tat unui cetățean din 
Mureșul de Cîmpie un 
avans de 2 000 lei pen
tru achiziționarea pa- 
purei. Marfa nu a fost 
livrată, iar banii s-au 
dus pe apa sîmbetei. 
Neregulile sînt mult 
mai numeroase. Lu
crurile au început să 
se limpezească, iar cei 
trei vor plăti după mă
rimea „mărinimiei" de 
care au dat dovadă. 
De această dată, din 
banii lor, nu din avu
tul obștesc al coope
rativei.
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Expresie vie a hotărîrii 
de a înfăptui neabătut 

politica partidului
Telegrame adresate C. C. al P. C. R.t 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONSTITUIREA COMITETULUI
NATIONAL ROMAN PENTRU U.N.I.C.E.F.

Marți a avut loc ședința de consti
tuire a Comitetului național român 
pentru U.N.I.C.E.F. — Fondul Națiu
nilor Unite pentru Copii. Au partici
pat reprezentanți ai Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 
Uniunii Tineretului Comunist, Minis
terului învățămîntului, Ministerului 
Afacerilor Externe și ai altor institu
ții centrale și organizații obștești, ca
dre didactice, oameni de cultură și 
artă.

A fost prezent S. A. Chedid, direc
torul Centrului de informare al Orga
nizației Națiunilor Unite la București.

Comitetul național român pentru 
U.N.I.C.E.F. este alcătuit din 15 mem
bri — ca președinte a fost ales Vir-

glliu Radulian, președintele Consiliu
lui Național al Organizației Pionieri
lor, adjunct al ministrului invățămîn
tului, prim-vicepreședinte — loan 
Farkaș, redactor-șef al revistei pen
tru pionieri „Napsugar" ; iar vicepre
ședinte — Elisabeta Ilie, adjunct al 
președintelui Consiliului pentru pro
blemele sociale și ridicarea nivelului 
de trai, din cadrul Uniunii Generale 
a Sindicatelor.

Noul organism, creat pe lingă Con
siliul Național al Organizației Pionie
rilor, își propune să aducă o contri
buție activă la extinderea colaborării 
internaționale în domeniul creșterii și 
educării copiilor.

(Agerpres)

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Asociației de prietenie sovieto-română

Marți a sosit în Capitală delegația 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă, condusă de Gheronti Leontievicl 
Kamaev, președintele Comitetului 
pentru învățămint profesional și teh
nic de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R.S.F.S. Rusă, deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S. Rusă, care, la in
vitația Consiliului General A.R.L.U.S., 
va participa la manifestările ce vor 
avea Joc în țara noastră cu prilejul 
celei de-a 54-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost întîmpinată de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S., Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, de membri ai Consi
liului General A.R.L.U.S. Au fost 
prezenți V. S. Tikunov, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai am
basadei.

★

In aceeași zi, membrii delegației 
au fost primiți de Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S. (Agerpres)

«
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Constructorii barajului Vidra au 
încheiat cu două luni mai devreme 
prevederile planului și angajamentul 
pe acest an, privind construcția ba
rajului, realizînd un volum de 
1 233 000 mc. Datorită acestui fapt, 
ei au ajuns cu construcția la cota 
1 240 m, creîndu-și posibilitatea ca in 
primul trimestru al anului viitor să 
înceapă acumularea apei în lac, și 
astfel să poată fi pusă în funcțiune 
prima turbină.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către comi
tetul de partid și conducerea șantie
rului, se spune : Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii șantierului baraj mul
țumesc conducerii partidului și sta
tului nostru, personal dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru politica înțeleaptă de dezvol
tare multilaterală a patriei noastre, 
pentru asigurarea bazei tehnico-ma- 
teriale și ne angajăm ca lucrările ce 
le mai avem de executat să le rea
lizăm la nivelul celor mai înalte 
exigențe ale tehnicii și la termenul 
stabilit, astfel ca în 1974 Hidrocen
trala de pe Lotru să intre în func
țiune cu întreaga capacitate.

★

Locuitorii comunei Lerești, din ju
dețul Argeș, au pus bazele societății 
culturale „Doina“. Cu acest prilej, 
comuna Lerești a fost declarată co
mună expoziție permanentă de artă 
populară. Participanții la adunarea 
prilejuită de aceste evenimente au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se arată :

Ținînd seama de binefacerile de care 
se bucură întregul popor, de dezvol
tarea rapidă și impetuoasă a econo
miei naționale, ca urmare a înfăp
tuirii hotărîrilor și directivelor trasate 
de cel de-al X-lea Congres al parti
dului, în scopul sprijinirii satis
facerii în tot mai mare mă
sură a cerințelor spirituale ale cetățe
nilor, am hotărît să constituim socie
tatea culturală „Doina", larg activ 
obștesc de sprijinire a unităților cul
turale de pe raza comunei, pentru a 
ne aduce contribuția la spriji
nirea unei activități culturale cit mai 
bogate In conținut, pentru valorifi
carea tradițiilor locale și educarea pa
triotică a cetățenilor, pentru ridicarea 
nivelului conștiinței lor socialiste și 
mobilizarea la înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor economice.

Ne angajăm, în spiritul prețioaselor 
dumneavoastră indicații, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să desfășu
răm o largă, o cuprinzătoare și per
manentă muncă politică și cultural- 
educativă de masă pentru ca trăsătu
rile moral-politice ale comuniștilor să 
devină trăsături de caracter ale tutu
ror cetățenilor, pentru a face din 
așezarea noastră o comună a hărni
ciei, cinstei, onoare! și demnității so
cialiste.

★

După cum s-a anunțat, colectivului 
Stațiunii experimentale agricole din 
Valul lui Traian 1 s-a conferit Ordi

nul muncii clasa I pentru produc
țiile mari de grîu obținute în acest 
an. Cu prilejul înmînării înaltei dis
tincții, cercetătorii, muncitorii, tehni
cienii și inginerii Stațiunii au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

Conștienți de sarcinile mari ce ne 
revin din directivele Congresului al 
X-lea al P.C.R. și din obiectivele 
planului cincinal, ne angajăm, în 
fața dumneavoastră, Iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să ne înze
cim eforturile în vederea stabilirii 
celor mai potrivite soiuri și hibrizi, 
să elaborăm tehnologii de producție 
cu o eficiență sporită și să livrăm 
cantități tot mai mari de sămînță cu 
valoare biologică ridicată pentru agri
cultura Dobrogei. Alături de toți oa
menii muncii din agricultură vom 
milita neobosiți pentru realizarea a 
12 000 kg porumb boabe la hectar. 
5 500 kg grîu la hectar, în condiții 
de irigare cit și a unor producții 
sporite la celelalte plante de cultură.

Ne angajăm ca în acest an să li
vrăm peste prevederile planului o 
cantitate de 650 tone sămînță de po
rumb hibrid și 6 tone semințe de 
legume, să realizăm beneficii peste 
plan de 1 milion de lei.

★
Școala economică din municipiul 

Brăila, prima școală cu acest profil 
din localitate, a sărbătorit. 100 de ani 
de la înființare. Cu acest prilej, ele
vii, cadrele didactice, întregul per
sonal al școlii au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
vă raportăm, stimate tovarășe se
cretar general, că preocuparea de că
petenie a colectivului nostru este de 
a munci cu hotărîre și abnegație 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor mărețe trasate de Congresul al 
X-lea al P.C.R., a prețioaselor indi
cații date de dumneavoastră cu pri
vire la dezvoltarea, mereu ascen
dentă, a Invățămîntului de toate gra
dele din patria noastră.

Preluînd tradițiile de muncă ale 
școlii economice brăilene, muncind 
în climatul nou al orînduiril noas
tre, sub atenta îndrumare a comu
niștilor, profesorii, întregul personal 
al școlii au obținut șl obțin rezul
tate bune în munca de pregătire pro
fesională a elevilor. Ei au dat patriei 
promoții de absolvenți care își aduc 
efectiv contribuția în diferite sec
toare ale economiei, se preocupă de 
o tot mai strlnsă legare a lnvățămîn- 
tului de viață, de' modernizarea în
vățămîntului. Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci cu rîvnă, ne vom însuși 
cît mai temeinic comorile științei și 
culturii pentru a deveni cetățeni 
demni șl devotați măreței cauze a 
socialismului și comunismului.

Plecarea secretarului Departamentului 
Transporturilor al S. U. A.

Plecarea in Uniunea Sovietică 
a unei delegații A.R.L.U.S.

(Urmare din pag. I)

Secretarul Departamentului Trans
porturilor al S.U.A., John A. Volpe, 
care a făcut o vizită în țara noastră 
la invitația. ministrului transporturi
lor și telecomunicațiilor, Florian 
Dănălache, a părăsit marți la amia
ză Capitala.

In timpul șederii In România, oas
petele american a avut întrevederi 
cu personalități ale vieții politice și 
economice și a vizitat obiective eco
nomice, rutiere, feroviare și turistice 
din județele Argeș, Brașov și Plo
iești.

Cu acest prilej, John A. Volpe a 
semnat din partea americană o în-

★
înainte de plecare, secretarul De

partamentului Transporturilor din 
S.U.A. a făcut o declarație unor re
dactori ai Agerpres în care a spus : 
înțelegerea pe care am semnat-o la 
București stabilește cadrul de desfă
șurare a colaborării dintre Statele 
Unite ale Americii și România în do
meniul transporturilor, luind în con
siderare prioritățile în care fiecare 
dintre părți este interesată. De altfel, 
am căzut de acord ca fiecare dintre 
semnatari să desemneze cîte un re
prezentant pentru a defini, în terme
nul cel mai scurt, domeniile priori
tare.

John A. Volpe a subliniat apoi că 
partea americană privește cu interes 
progresele făcute în România în do
meniul construcției de locomotive mo
derne, amintind în acest context că
lătoria pe care a făcut-o de la Bra
șov la București cu o locomotivă elec-

Sosirea unei delegații 
de activiști 

ai P. C. Bulgar
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, marți la 
amiază a sosit în Capitală o delega
ție de activiști ai Comisiei Centrale 
de Control și Revizie a Partidului Co
munist Bulgar, condusă de tovarășul 
Stamo Kerezov, prim-vicepreședirite 
al comisiei, care va face o vizită In 
schimb de experiență în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de tovarășul Simion 
Bughici, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Colegiului Central 
de partid, de activiști de partid.

Era prezent B. Konstantinov, consi
lier al Ambasadei R. P. Bulgaria la 
București.

țelegere privind promovarea cerce
tării științifice între Departamentul 
Transporturilor și Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
secretarul Departamentului Transpor
turilor al S.U.A. a fost condus de 
ministrul Florian Dănălache, de ad- 
juncți ai ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor, de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Erau prezenți ambasadorul State
lor Unite la București, Leonard C. 
Meeker, și membri ai ambasadei.

★
trică de proveniență românească ce 
s-a deplasat în condiții optime cu 
140 km/oră. Secretarul Departamen
tului Transporturilor a constatat că 
în România se manifestă interes pen
tru construcții de metrouri în marile 
centre urbane. De asemenea, oaspe
tele a spus că recentul document de 
cooperare româno-americană în do
meniul cercetării urmărește creșterea 
eficienței în transporturi printr-o fo
losire reciproc avantajoasă a experi
enței acumulate atît în Statele Unite 
cît și în România.

Interlocutorul a apreciat ca deose
bit de fructuoasă convorbirea pe care 
a avut-o cu președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu.

In încheiere, John A. Volpe a re
marcat dezvoltarea economică înflori
toare a României, atenția acordată 
construcției de locuințe, sistematiză
rii Bucureștiului și a altor orașe.

Decorarea profesorului 
universitar fiheorghe Alexa

La Institutul politehnic din Iași a 
avut loc solemnitatea conferirii Or
dinului „Steaua Republicii Socialiste 
România", clasa a doua, profesorului 
universitar Gheorghe Alexa, cu pri
lejul Împlinirii a 80 de ani.

' înalta distincție, acordată de Con- 
•lliul de Stat, în semn de prețuire 
pentru deosebita activitate științifi
că și didactică desfășurată pe par
cursul a 55 de ani, a fost înmînată 
prof. Gheorghe Alexa de tovarășul 
Vasile Potop, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean. care l-a felicitat călduros 
pe profesorul octogenar.

în cursul zilei de marți a plecat 
în Uniunea Sovietică delegația Aso
ciației române pentru legăturile de 
prietenie cu Uniunea Sovietică 
A.R.L.U.S., condusă de Trofin Sime- 
drea, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Cluj, care, la 
invitația Asociației de prietenie so
vieto-română, va participa la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 54-a

aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S., și de 
membri ai consiliului. Au fost pre
zenți V. S. Tikunov, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București, și membri al am
basadei. (Agerpres)

Manifestări prilejuite de aniversarea 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

In cadrul manifestărilor consacrate 
aniversării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, marți după-amiază la 
Fabrica de motoare electrice din Pi
tești a avut loc o adunare la care au 
participat muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprindere. Au luat cu- 
vîntul ing. Simion Brătescu, directo
rul fabricii, și N. A. Netiosov, con
silier al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, care au relevat semni
ficația acestui eveniment. Participan
ții la adunare au vizionat apoi filmul 
artistic „Salvele Aurorei". In aceeași 
zi, în incinta întreprinderii a fost 
deschisă o expoziție de fotografii, în- 
fățișînd aspecte din activitatea mun
citorilor de la Uzina de mașini-unelte 
„Krasnîi Boreț", din orașul Orșa.

★
La Casa prieteniei româno-sovie- 

tice din Cluj s-a deschis expoziția 
de fotografii „Pionierii Ucrainei", 
ilustrind condițiile de viață și învă
țătură create copiilor sovietici. In 
continuare au avut loc expunerile 
„Secvențe din Ural" din ciclul „Tra
see industriale sovietice" și „Cuceri
rea cosmosului ; primul satelit arti
ficial al Pămîntului". Au vorbit pro

fesorul univ. dr. Edmund Felszeghi 
și asistentul universitar Victor Buz.

★
Comitetul de Cultură și Educație 

Socialistă al județului Bihor a orga
nizat, la librăriile din Oradea și la 
cele din Beiuș, Marghita, Salonta, 
Aleșd, Vașcău și Petru Groza vitrine 
cu operele lui Lenin și alte volume 
din literatura politică și beletristică 
sovietică.

★
La Casa prieteniei din orașul Bra

șov a avut loc o seară consacrată ani
versării Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Cu acest prilej, a fost 
prezentat un ciclu de filme realizate 
de studiourile sovietice.

★

Marți seara, la Casa prietenie! 
româno-sovietice din Capitală a avut 
loc un simpozion cu tema „Realizări 
și perspective în cercetarea pedago
gică din U.R.S.S."

A urmat un program de filme do
cumentare și un film artistic reali
zate de studiourile sovietice.

(Agerpres)

CITITORI!
Reînnoiți-vă din timp abonamentele 

pentru anul 1972 la ziarul 

„SCÎNTEIA"
® gg @ H @ @1

Autobuzul I.T.A. care pi 
din Rm. Vilcea spre Buca 
la orele 14,30 le-a rezervat 
sugerilor din ziua de 29 oc 
brie o călătorie surprinzăt 
La 12 km de Pitești a tre 
dreapta și... acolo a rămas . 
lătorii și-au continuat drum 
un alt autobuz venit din u 
care i-a dus pînă la auto., 
I.T.A. Pitești. De aici au po\ + 
mai departe cu cursa de Drăi 
șani-București. Dar, cînd 
zare au început să licărească lu
minile Capitalei, șoferul a con
statat că nu mai are ben
zină a tras și el undeva pe 
dreapta, pe magistrala Pitești- 
București. In această situație, 
pasagerii (printre care femei cu 
copii mici, bătrini și chiar cîțiva 
bolnavi) n-au mai avut de ales. 
Pentru a ajunge acasă, au tre
buit să apeleze la serviciile... 
autostopului. O călătorie pe care 

....... O
In

ne abținem să o calificăm, 
vor face, sperăm, forurile 
drept, pentru a lua totod.ată 
măsurile corespunzătoare.

obrazul
subțire»

Tehnîcian veterinar Ia cît 
scripția veterinară I 
(Vrancea), Petrache Miloi 
implicat într-un dosar de ' 
tare penală. Mai spera înl 
tr-o portiță la salvare : 
pună tatăl său în joc oi 
pentru el. Așa se face că 
Miloiu a început să insis 
lîngă Toma Paraschiv, aji 
șefului postului de miliție 
reju, să se uite mai mul 
suma pe care l-o oferea el 
la dosarul fiului său. într 
din zilele trecute, T.P. a 
curs acestei rugăminți, dar 
tica sa nu s-a schimbat cu 
un grad. In momentul în i 
Stan Miloiu încerca să-i curr 
re... mila cu 1400 lei, proci 
rul (anunțat în prealabil) a < 
chis pentru „obrazul" dumi 
lui, un dosar cu nimic 
breaz decît al fiului. In cut 
se va convinge că, în astfel 
situații, obrazul subțire... nu 
parale s» ține.

Superstiție, 
penală

I. ȚARÂNGOIU : Nu e 
timp pierdut. Din muncă 
face parte și timpul de 
gîndire.

DUMITRU GHEORGHE: 
Eu cred că se pierde timp 
cu glumele. Sînt încă în 
anul III la școala profe
sională și nu mi-e ușor Ia 
turnătorie. Scoți o piesă 
grea, care dă gaze, și 
tocmai cînd ești aproape 
de liman, te pomenești că 
a aruncat unul în tine cu 
pămînt sau nisip și , scapi 
piesa.

EUGEN NIȚU : E o pro
blemă de care te izbești 
toată ziua. Tinerii au prea 
multă energie, nu pot să 
și-o cheltuiască toată în 
producție și varsă pe de 
lături, în glume proaste. Eu 
nu vreau să apar ca un 
„bătrîn" neînțelegător. So- 
cot că o glumă bună e ne
cesară, pentru că e foarte 
important ca oamenii să 
lucreze cu bună dispoziție. 
Aș zice chiar că gluma aju
tă producția... dar să fie 
bună.

REDACȚIA : Dar cum 
poate un tinăr să știe di
nainte dacă gluma e bună 
sau proastă ? Cum o mă
soară ?
E. NIȚU : O glumă care 

jenează pe altul în muncă, 
sau care îl jignește, e 
proastă. Una care amuză, 
care contribuie la apropie
rea între oameni și la_ buna 
lor dispoziție, e bună. Li
mita e greu de stabilit în 
rețete.

GHEORGHE AURELIAN: 
Mulți tineri ne-au întrecut 
de departe pe noi, bătrînii, 
în ce privește numărul de 
țigări fumate pe zi. Acum 
au o modă, să-și pună poc
nitori ; le dozează prost, se 
ard la gene. Dacă nu le 
punem piciorul în prag, se 
duce disciplina elementară.

V. ENE : De acord, să 
combatem glumele, dar nu 
înțeleg de ce vorbiți așa, de 
parcă numai tinerii ar face 
glume proaste. Pe mine mă 
treceau nădușelile la o pie
să, ceva foarte complicat. 
Mă duc la maistru să-1 în
treb ceva. Cînd mă întorc 
și dau drumul la strung, mă 
umplu de vaselină. Nu mi-a 
convenit. Cine mi-a fă
cut-o ? Nu era un tînăr. A- 
tunei, ce exemplu îmi mai 
dă ? Cum vrea să-i respect 
părul alb, dacă nu e se
rios ?

STAN RUȘANU: Ascultă, 
mînzulică, să ști că bătrî
nii au în spinare răspun
deri de vreo 50 de ori mai 
mari și mai grele, iar ner
vii lor sînt mai obosiți. Ai 
dreptate ; unii fac glume 
proaste, dar e mai rar. Ce-o 
fi fost în capul ăluia care 
ți-a pus vaselină ? A văzut 
că ai dat de un punct greu 
la piesă, că ai emoții prea

mari, șl s-a gîndit să te 
scoată din încordare. Eu nu 
cred că ți-a pus-o cu rău
tate. Dar chiar dacă a fă
cut o prostie, amintește-ți 
de cîte ori te vaiți, și de 

•cîte ori vine cîte un vîrst- 
nic să te ajute.

TUDOR NICOLAE : Nu-s 
de acord' cu felul ăsta de a 
discuta pe vîrste și mai 
ales cu întrebarea asta : 
cum să mai respecți un 
vîrstnic, dacă dă exemplu 
prost ? Foarte rău că dă un 
exemplu prost, dar nu te 
obligă nimeni să-1 urmezi. 
Trebuie să înveți de la fie
care numai părțile bune. 
Mi se pare sănătos ca fie
care dintre noi să nu uite 
de pretențiile față de el în
suși. De ce să-ți cauți scu
ze în faptul că un vîrstnic 
nu e bun exemplu ?

V. ENE : Aici aveți drep
tate.

P. COMȘA : Multe se trag 
și de la bani. N-o să uit 
niciodată ziua cînd mi-am 
cîștigat primii mei bani. 
Am fost cu maistrul și alții 
la restaurant, am luat două 
kile de vin și maistrul mi-a 
spus : „Te duci frumos aca
să și-i dai tatei banii ciști- 
gați". I-am dat lui tata toți 
banii. Azi, prea puțini 
părinți îi educă pe ti
neri să aducă banii aca
să. Tînărul n-are de plătit 
chirie, nici mîncare, nu 
cheltuiește adesea nici cu 
fetele, că o fată se mulțu
mește s-o duci la cofetărie, 
și aruncă toți banii pe co
niac cinci stele. Unii se mai 
înhăitează prin baruri cu 
alți tineri, unii fără ocu
pație.

ION CALINITA : Vă rog 
să mă scuzați, dar nu este 
adevărat. Noi sîntem și la 
liceul seral. N-am timp 
să-mi pierd nopțile prin 
baruri. E adevărat că une
ori sîntem obosiți, dar eu 
susțin că majoritatea tine
rilor urmează diferite școli 
și învață.

V. ENE : Sînt și tineri 
care își beau banii și nop
țile. Eu am o teorie, că ti
nerii din București mai 
ușor o iau pe o cale greși
tă, pentru că sînt ținuți Ia 
părinți și au bani, pe cînd 
cei de la țară economisesc 
să le ajungă casa și masa.

I. ȚARĂNGOIU : Va să 
zică, la oraș părinții au, 
vină, că-i răsfață. Dar pă
rinții de la sate s-au inte
resat de odraslele lor ?

MARIN MARIN : Aș vrea 
să semnalez redacției 
„Scînteia" o mare sursă de 
venituri ilicite, despre care 
am impresia că nu s-a 
scris. Cunosc doi cetățeni 
în Balta Albă care au pri
mit apartament de la stat : 
precizez, nu din fondurile 
lor, ci ale statului. Ei iau 
de la doi tineri chirie cite 
600 lei, deci un total de

1 200 lei pentru o cameră 
pe care i-o plătesc statului 
cu 20—30 lei pe lună.

I. CALINIȚA : Putem să 
vă dăm liste întregi : dacă 
nici astea nu-s venituri 
ilicite... ! Numai să scrieți 
despre ele.

REDACȚIA : Vom scrie. 
Dar dacă banii sînt pricina 
răului, atunci, dacă n-o să 
mai fiți la gazdă și o să 
vă rămînă bani, ce ne fa
cem ? Că spunea cineva 
aci: cauza moravurilor 
proaste ale unor tineri stă 
în bani, că le-ar rămîne 
prea mulți.
V. ENE : Asta s-a spus 

așa, în focul discuției, dar 
răul nu stă în bani, ci în 
lipsa de educație. Așa cum 
s-a văzut din programul de 
educație comunistă al par
tidului, nu putem să ne

Vine maistrul și-l întrea
bă : „Ce s-a întîmplat 7“ 
„Nimic — zice el — aștept 
să se încălzească motorul". 
„Păi văd că l-ai scos din 
priză — zice maistrul ; 
cum vrei să se mai încăl
zească ?“ „I-am pus foc pe 
dedesubt..." — răspunde 
șmecherul. Vă spun sincer 
că eu, în locul maistrului, 
nu m-aș fi putut stăpîni și 
cine știe ce i-aș fi făcut. 
La atîta obrăznicie nu mai 
ai ce vorbi.

R. ȘTEFANEL : Bătaia 
nu e un mijloc, absolut că 
nu 1 Cu răul nu faci nimic. 
Cînd aveam 14 ani, buni- 
cu-meu m-a prins că fu
mez și a aruncat cu pan
toful după mine. A doua zi, 
iar fumam. De data asta, 
bunicul s-a stăpînit și 
mi-a zis : „Radule, dacă

nul, ci problemele pro
ducției. Avem de făcut o 
treabă și am încredere în 
tine s-o faci. Dacă sînt ne
mulțumit de tine, trebuie să 
simți că nu-ți zic ceva ca 
să-ți tac mizerii, ci pentru 
că am încredere în tine, că 
ai să mă înțelegi. Rămîne 
însă adevărat că efectul e 
lucrul cel mai important și 
că răsteala n-are efecte 
bune.

MARIN VASILESCU : 
Totuși, eu cred că Ștefa
nei a avut dreptate. El lu
crează bine, dar în ziua 
aceea era împreună cu Du- 
hovnicu, un tînăr care ar 
ședea nemișcat și opt ore, 
dacă ar fi după placul lui. 
Tonul meu a fost cam as
pru. Am socotit că o fac în 
interesul producției, dar 
uite că producția a suferit.

Cred că tovarășul Vasilescu 
are dreptate cînd spune că 
principalul e încrederea pe 
care știi s-o arăți tînărului 
la timpul potrivit.

M. VASILESCU : Princi
piul meu nu este să amîn 
greutățile. Dau tînărului de 
la început o treabă dificilă 
și îl supraveghez în așa 
fel încît să elimin riscurile.

VICTOR NICHIFOROV : 
Eu am observat și în felul 
de a mă Supraveghea al u- 
nor maiștri o tactică speci
ală. Am lucrat cu mai mulți 
și știu. Nu se așează chiar 
lă spatele meu. Se duc la 
mașina de alături. Se uită 
Ia mine așa, parcă în trea
căt. îmi lasă un grad de 
libertate. Vor să-mi dea 
senzația că sînt indepen
dent, să mă simt obligat 
să-mi bat puțin capul, nu

mărginim la construcția e- 
conomică. Ea nu ne duce 
automat la bine, dacă nu se 
însoțește de educație.

NICOLAE SCORNEA : O 
combatere, ca să aibă efect 
pînă la capăt, trebuie să le 
ofere tinerilor altceva de 
făcut. Ar trebui să-i atra
gem mai des la terenul de 
fotbal și să dezvoltăm ac
tivitatea sportivă.

P. PAVEL : Chiar în 
sala unde ne aflăm acum, 
avem de gînd ca la 
începutul anului viitor să 
facem o amenajare sporti
vă. Cantina nouă o să vă 
ajute Și ea să vă aranjați 
mai bine bugetul. Sîntem 
înconjurați de construcții. 
O să creăm noi posibilități 
pentru tineri, dar nu strică 
să observăm că nici cele pe 
care le aveți acum nu-s fo
losite deplin.

RADU ȘTEFANEL: Cîți- 
va veterani ai uzinei ne-au 
povestit ce bătăi au mîn- 
cat în trecut și ce me
tode de constrîngere folo
sea împotriva lor patro
natul. Noi, tinerii, le sîn
tem recunoscători și pen
tru condițiile morale pe 
care ni le-au creat azi. Se 
mai mențin însă și metode 
vechi, depășite, cu care nu 
mai poți obține rezultate 
în producția modernă.

I. CALINIȚA : Dă-mi 
voie să te întrerup. Un 
băiat de vîrsta noastră — 
nu-i spun numele, dar am 
văzut scena cu ochii mei — 
stătea să citească „Spor- 
tul“, pufăind din țigară.

vrei, tu poți să fumezi și 
în fața mea. Dar mai întîi, 
lasă-mă să-ți explic ce ai 
de pierdut fumînd". Au tre
cut cinci ani și n-am mai 
pus țigară în gură.

T. NICOLAE : Bunicul 
fuma ?

R. ȘTEFANEL : Nu, dar 
chiar dacă ar fi fumat, pe 
mine, cu binele, m-ar fi 
convins. Să mă scuze tova
rășul Vasilescu, aci de față, 
dar veniseră în secție niște 
hexagoane complicate și 
dumnealui stătea lingă noi. 
— „Dați-i mai repede !“ — 
și nu folosea tonul cel mai 
blind, ca să zic așa. De 
emoție, le-am... zbîrcit. L-a 
chemat cineva și, cum a 
plecat din secție, am În
ceput să le fac bine.

V. ENE : Noi, tinerii, 
sîntem cam Îndărătnici, s 
adevărat.

R. ȘTEFANEL : Eu nu 
zic că e bine să fim îndă
rătnici. Eu doar mă întreb 
pe ce cale și prin ce ton 
se pot obține rezultatele 
cele mai bune.

GH. AURELIAN : Eu aș 
vrea să vă întreb dacă vă 
închipuiți că la mine, om 
cu patru decenii în uzină, 
nu strigă nimeni, niciodată. 
Condamn și eu „trasmite- 
rea" tonului răstit, dar, pe 
de altă parte, cu unii tineri 
e foarte greu s-o nime
rești. Eu am mulți „copii" 
în secție și nici unul nu 
m-a dezamăgit. De ce? Poa
te că am avut noroc, să am 
parte de băieți buni. Cred 
însă că principalul nu e to-

La Ștefănel nu era cazul să 
ridic tonul, dar ce să mă 
fac cu Manea ? I-am vor
bit pe toate tonurile posi
bile, cîntăreț să fi fost și 
nu încercam mai multe. 
Sfătuiți-mă voi cum să-1 
Iau.

REDACȚIA. E aici to
varășul Manea ?
NICOLAE MANEA : Sînt 

aici. Am avut piese care 
mă depășeau.

M. VASILESCU : Uite 
că pe Ene sau Ștefănel nu 
l-au depășit.

D. NICOLAE : Unii tineri 
stau foarte bine cu „nive
lul politic" cînd e vorba 
să-și formuleze drepturile, 
să arate cum se cuvine să 
le vorbești și ce condiții 
le-ar mai fi necesare, dar 
sînt mai slab pregătiți 
în privința exigențelor față 
de ei înșiși. Din experiența 
mea de fost director, am 
constatat că un șef de cali
tate nu transmite colabora
torilor săi stări nervoase, 
numai fiindcă s-a întîmplat 
să strige alții la el. Dacă 
se poartă alții nu știu cum 
cu tine, asta nu-i o scuză 
ca să răspîndești mai de
parte proastele comportări, 
mai ales cele care pot ti
mora oamenii în procesul 
producției și care, în locul 
calificării și al bunei rîn- 
duieli, așează stări emotive 
care pot dăuna muncii. Să 
se „înfunde" la tine tonul 
neplăcut, iar tu să vezi ce 
ai de făcut ca ai tăi să lu
creze cu calm, bună dispo
ziție și plăcere, cu elan.

să umblu ca proptit în 
cîrje. Pentru că important 
nu e să înveți lucrul la pie
sa aceea sau cealaltă — 
mereu o să se ivească o 
piesă nouă — ci să înveți 
însăși arta de a ataca o 
piesă nouă.

T. NICOLAE: Asta ai 
zis-o foarte bine.

V. NICHIFOROV : Apoi, 
pentru că s-a vorbit de 
bani, vreau să subliniez că 
cel mai mare cîștig este în
vățarea meseriei. Banii 
dă-i încolo, că vin ei pînă 
la urmă. Am învățat prin
cipiul ăsta într-o zi, într-o 
lecție pe care n-o s-o uit. 
Ne-a venit de lucru o piesă 
foarte dificilă. Eu eram su
părat, că o să scadă cîștigul 
meu la acord. S-a supărat 
și un muncitor mai vîrsthic, 
că obosise, îl durea un u- 
măr. S-a enervat teribil și 
a încercat să modifice po
ziția. Nu i-a mers, și iar 
s-a enervat. A încercat alt
fel, a stăruit și a reușit 
pînă la urmă, sub ochii mei, 
o inovație foarte simplă. 
Din pierdere, operația s-a 
terminat pentru el într-un 
mare cîștig. Eu n-am mai 
stat să-1 invidiez pentru 
cîștig, pentru că mă rodea 
altă preocupare, mai iri
tantă . pentru mine : de ce 
oare s-a ivit ideea în capul 
lui și nu într-al meu ?

REDACȚIA. Chiar, de 
ce ?
V. ’ NICHIFOROV : Știu 

eu ? Poate experiența. Dar 
cred că și mai important 
este să știi CE să te în

trebi. Soluția cîteodată e 
mai ușoară de găsit, dacă 
știi CARE E ÎNTREBAREA. 
Or, de multe ori lucrezi din 
rutină, crezi că îți dai in
teresul, dar de fapt dai dru
mul la obișnuințe.

V. ENE : Cred că avem 
pretenții prea mici de la 
noi înșine.

ALEXE NEACȘU : Și eu 
mi-am ales o muncă mai 
mult ca să învăț meseria — 
la reparații, unde învăț tai
nele mașinii — dar după 
un număr de luni sau de 
ani la un tînăr contează tot 
mai mult și cîștigul.

ANGHEL BURCICĂ : Eu 
cred că organizarea muncii 
trebuie să fie făcută în 
toate sectoarele echitabil, 
așa ca să nu rămînă unii 
tineri sub normă din cauze 
independente de voința lor.

GH. IORGA : Același lu
cru l-aș zice cu privire 
la scule. Unii dintre noi 
suferă de pe urma sculelor.

P. COMȘA : Pentru că nu 
le păstrați cu grijă. Uzura 
sculelor e invers proporțio
nală cu vîrsta’: tinerii con
sumă cele mai multe.

V. ENE : Pentru că sînt 
începători, dar cred că de
pinde și de instruirea pe 
care ți-o dă maistrul. Pro
moția 1971 a fost mai feri
cită : maistrul i-a dat fiecă
ruia în primire sculele prin
cipale și l-a instruit cum 
să le păstreze.

I. CALINIȚA : O serie 
de tovarăși cu mare expe
riență au arătat aici cît de 
mult ne deosebim noi, ti
nerii, unii de alții, cît de 
iute se adaptează unii, cîtă 
bătaie de cap dau alții. Mă 
întreb atunci de ce ne di- 
ferențiem atît de încet la 
categoriile și treptele tari
fare. Sîntem recunoscători 
comitetului de partid că 
ne-a chemat să ne ceară 
părerea.

PATRU PAVEL : E plă
cut să vezi cum au crescut 
în uzină unii tineri. Te țin 
minte, Căliniță, că atunci 
cînd ai venit în uzină 
erai de-o șchioapă. Nici nu 
ajungeai bine la mașină.

I. CALINIȚA : Da, a tre
buit ,să pun sub mine două 
grătare, ca să pot ajunge 
bine pînă în dreptul mași
nii.

P. PAVEL : Voi vă dez
voltați foarte iute și sîn- 
teți printre noi, „bătrînii", 
ca halele astea în construc
ție. care înconjoară din toa
te părțile clădirile vechi ale 
fabricii. Hala principală o 
tot fotografiem, că nu mai 
are mult și se duce. De ce 
tot amintim trecutul ? Pen
tru că măsurarea drumului 
parcurs are o mare influen
ță mobilizatoare. Ați a- 
rătat și voi aici : ge
nerația tînără, ca să se 
formeze, are nevoie de

sprijin. E normal să existe 
azi alte condiții, iar sensibi
litatea mare a unor tineri 
mi se pare un lucru bun, 
dacă îi împinge la exigențe 
mari față de ei înșiși și de 
procesul de producție. Am 
ascultat toți cu mare interes 
cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea anului universi
tar și considerațiile făcute 
despre apropierea tot mai 
mare dintre munca fizică și 
munca intelectuală. Nu nu
mai uzina, prin mașini foar
te moderne, ca aceea care 
lucrează prin copierea pla
nului sau cea de electroero- 
ziune, dar tinerii înșiși ilus
trează această apropiere, 
prin pregătirea lor mai 
înaltă. Am reținut toate ob
servațiile voastre de natură 
tehnică-organizatorică și o 
să ne străduim împreună să 
găsim soluții. Cele ce-ați 
spus cu privire la moral au 
fost foarte interesante. Eu, 
ca muncitor mai în vîrstă și 
ca secretar al comitetului de 
partid, consider de datoria 
mea să dau primul „bună- 
ziua", atunci cînd eu sînt 
acela care intră într-o sec
ție, chiar dacă acolo lucrea
ză oameni mai tineri. Mă 
simt mobilizat să fiu un bun 
exemp'u și nu consider o 
rușine să învăț de la alții, 
fie ei mai tineri sau mai în 
vîrstă. Am văzut că și voi 
știți să învățați de la alții, 
știți să gîndiți, să analizați 
cauzele, să căutați soluțiile 
— v-ați însușit multe din 
princmiile stilului comunist 
de muncă. Vă lipsește însă, 
după părerea mea, capaci
tatea de a influența în bine 
pe alți tineri. Nu interveniți 
destul între ei. Dacă vedeți 
că unul a nimerit într-un 
anturaj nepotrivit și că a 
luat-o pe o cale proastă, de 
multe ori îl studiați ca pe 
un fenomen științific, îl 
compătimiți, amintiți de el 
după un an, pe la ședințe, 
dar nu interveniți la vreme, 
deși vouă, ca tineri, v-ar fi 
mai ușor să vă apropiați de 
el. Fiți mai combativi ! Fiți 
mai exigenți cu voi înșivă ! 
Nu e prima și nici ultima 
consfătuire pe care o avem 
împreună. Mie îmi place 
cum lucrați, cei mal multi 
dintre voi, cum vă țineți de 
meserie, dar aș vrea ca or
ganizația voastră de U.T.C. 
să joace un rol mult mal 
mare în uzină, în spiritul ob
servațiilor pătrunse de dra
goste și grijă pentru tineret, 
făcute recent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pregăti- 
ți-vă deci accelerat pentru 
marile voastre răspunderi, 
ca proprietari și producă
tori, membri ai marii clase 
muncitoare de azi a Româ
niei moderne. Fiți mai com
bativi ! Fiți mai exigenți cu 
voi înșivă 1

Elena Catalan șl Domniei 
pescu, casiere la cooperați' 
gricolă de producție Nucet 
bovița), sufereau — se p< 
de o gravă... superstiție 
una dintre ele cică nu 
trece prin fața cimitiruh 
aceea, făceau ele ce făce: 
ocoleau. Intr-una din zilei 
cute, cineva le-a invitat 
să-i deschidă „poarta" pe' 
mică recunoaștere. Efectu 
tei invitații se spune că 
cu totul neașteptat : am 
au început să înșire nui 
circa 16—17 cooperatori
erau de mult decedați. S 
stituit imediat o comisie 
găsind că acesta ar fi 
unei grave maladii, 
„internarea" lor de 
Diagnosticul stabilit 
timp de aceeași comisie 
afară de orice îndoi) 
două casiere încasase,, 
lungul mai multor, luni 
pensiile celor 17 persoane 
date. Acum, amîndurora, li 
pregătește „tratamentul" adec
vat.

i».
a

U’ 
la.

Constantin Gojgar din comu
na Topana (Olt) își dorea o in
stalație proprie pentru fabricat 
țuică. După ce și-a strins tot 
ce-i trebuia în acest sens, s-a 
apucat să o inighebeze intr-un 
loc cum nici nu se putea mai 
potrivit : sub... un finar (!?), în 
care el vedea un foarte bun 
camuflaj pentru o a.stfel de în
deletnicire. A turnat prima „șar
jă" de borhot și a. dat drumul 
la foc. A fost de aiuns o seînteie 
și flăcările au început .să aler
ge prin fin. După cîteva minu
te. borhotul era distilat... scrum. 
Cu „camuflaj" cu tot !

Intr-o 
ceasta 
nr. 8 956 
latam împrejurările în care, pe 
teritoriul comunei Terebești 
(Satu-Mare), s-a săvîrșit o crimă 
cu armă de foc. Autorul acesteia 
— Alexandru Antal (cu domi
ciliul în localitatea Bata — Arad) 
dispăruse de la locul faptei 
împreună cu frații Mihal și A- 
lexandru Cardoș din Terebești. 
După cîteva zile, cei trei urmă
riți, ascunși între timp prin 
porumbiști sau prin podurile 
unor case de la marginea comu
nei, s-au predat procurorului 
venit la fața locului pentru cer
cetări. După definitivarea anche
tei, asasinul și complicii săi vor 

deferiți instanței de judecată.

notă publicată Ia 
rubrică în „Scînteia1 
din 2 noiembrie a.c., re-

a- ,«

fi

Rubrică redactată de : 
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viața internațională
Toastul președintelui Toastul

Consiliului de Miniștri, primului ministru

Ion Gheorghe Maurer
Lulnd cuvintul, președintele Con

ciliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a salutat prezența primului 
ministru al Maltei, domnul Dom 
Mintoff, a soției sale, doamna Moira 
Mintoff, arătînd că vizita în România 
a înaltelor personalități malteze este 
rezultatul evoluției pozitive a rela
țiilor dintre cele două țări.

După ce a exprimat convingerea 
«ă întîlnirile și convorbirile româno- 
malteze, care vor avea loc in aceste 
zile, vor prilejui explorarea și valori
ficarea unor noi posibilități de întă
rire și dezvoltare în perspectivă a re
lațiilor bilaterale, președintele Con- 
^iului de Miniștri a evidențiat fap- 

„ că vizita în România a lui Dom 
Tr—ntoff are loc în condițiile în 
care pe arena mondială se manifestă 
din ce în ce mai puternic voința po
poarelor de a coopera pe multiple 
planuri, de a consolida pacea, sub 
impactul revoluției științifico-tehni- 
ce, al interdependențelor tot mal 
strînse pe arena mondială. O confir
mare a acestei evoluții, a spus în 

,’xitinuare vorbitorul, este și eveni
mentul de excepțională Însemnătate 
pe care-l-a trăit recent omenirea — 
restabilirea drepturilor Republicii 
Populare Chineze la Organizația 
Națiunilor Unite. Reocuparea de că
tre Republica Populară Chineză a lo
cului său de drept în Organizația 
Națiunilor Unite se va repercuta fa
vorabil asupra acestui proces, va sti
mula și amplifica desfășurarea sa.

Evidențiind faptul că. o colaborare 
internațională trainică, rodnică tre
buie să țină seama de existența na
țiunilor, ca forme majore de comuni
tate umană, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea de a concepe această coope
rare numai pe baza asigurării drep
tului fundamental al națiunilor la o 
viață liberă, a respectului de către 
toți și față de toți a principiilor in
dependenței și suveranității naționale, 
egalității depline în drepturi, nea
mestecului in treburile interne, avan
tajului reciproc, nesocotirea acestor 
principii reprezentind de fiecare dată 
o sursă de neînțelegeri și tensiune 
între state, cu consecințe grave pen
tru pacea mondială.

Viața internațională actuală relie
fează in mod tot mai evident crește
rea rolului țărilor mici și mijlocii în 
rezolvarea problemelor cu care este 
confruntată omenirea. Faptul apare 
pe deplin firesc dacă ținem cont de 
aspirația acestor țări spre libertate și

drepturilor 
Chineze la

independență, de înalta lor recepti
vitate față de tot ceea ce poate con
tribui la înțelegere și cooperare in
ternațională, la pacea și liniștea mon
dială.

In continuare, vorbitorul a arătat că 
în zilele noastre, cînd în lume co
există, alături de cîteva țări foarte 
bogate, un număr imens de state 
subdezvoltate, conjugarea eforturilor 
întregii comunități mondiale în ve
derea sprijinirii țărilor care suferă 
de pe urma sărăciei, răminerli în 
urmă, este o cerință imperioasă a 
epocii. Se cere abolirea, o dată pen
tru totdeauna, a politicii și practici
lor colonialiste și neocolonialiste.

Referindu-se la politica externă a 
țării noastre, vorbitorul a arătat că 
România, ca țară socialistă, situează 
în centrul politicii sale externe 
prietenia, alianța și colaborarea 
strînsă cu toate statele socialiste. în 
același timp, dezvoltă relații cu cele
lalte state ale lumii, în spiritul co
existenței pașnice și al colaborării 
active. Atribuim o însemnătate ca
pitală statornicirii unui climat de 
destindere, securitate și pace in în
treaga lume, care să garanteze fiecă
rui popor dreptul de a se dezvolta 
liber, conform intereselor și năzuin
țelor sale, la adăpost de orice imix
tiune străină, ne pronunțăm ferm pen
tru stingerea focarelor de război și 
tensiune existente in diferite puncte 
ale globului, pentru soluționarea în 
exclusivitate prin mijloace pașnice a 
oricărui diferend ce ar putea apărea 
între state.

In această ordine de idei, președin
tele Consiliului de Miniștri a relevat 
interesul deosebit și eforturile stă
ruitoare pe care România le depune 
pentru realizarea securității europe- 

. ne, apreciind că există de acum pre
mise pentru a se trece concret la or
ganizarea și convocarea conferinței 
general-europene care să dezbată, 
într-o primă etapă, o serie de pro
bleme, deschizînd perspectiva solu
ționării ulterioare și a altor ches
tiuni de care depinde asigurarea unei 
păci trainice pe continent.

Sîntem încredințați — a spus în în
cheiere vorbitorul — că vizita dum
neavoastră în România, ( convorbirile 
pe oare le vom purta cu acest prilej 
vor marca un moment de seamă în 
evoluția relațiilor româno-malteze, 
a colaborării dintre popoarele român 
și maltez, pentru înțelegere și pace 
în întreaga lume.

Cronica zilei

Dom Mintoff
Adreslndu-se, in toastul său, pre

ședintelui Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, tu
turor celor prezenți la dineu, primul 
ministru al Maltei, Dom Mintoff, a 
spus :

Vă aduc salutul poporului maltez 
și, mai ales, salutul Partidului Labu
rist din Malta, un partid al maselor, 
care timp de 50 de ani a luptat să 
aducă libertatea și socialismul pe 
această mică insulă.

Este greu pentru mine ca să ex
prim pe de-a întregul plăcerea pe 
care am simțit-o, de a mă afla în Re
publica Socialistă România, al cărei 
popor și guvern au aceleași speranțe 
și aoeleași sentimente de prosperitate 
și pace în lume.

Aceasta este o primă vizită a unui 
prim-ministru maltez în România ; 
sper că în curând va fi urmată de 
o vizită a primului ministru român 
in Malta și, de asemenea, șl de o 
dezvoltare rapidă a relațiilor noastre 
economice.

După cum știți, în iunie poporul 
maltez a ales un nou guvern, o nouă 
politică. In prezent, poporul maltez 
depune eforturi pentru a îndeplini în 
mod constant această politică. Ea are 
ca obiective consolidarea păcii în Me- 
diterana și o îmbunătățire a econo
miei malteze. Totuși, această îmbună
tățire trebuie să fie suficient de mare

incît după un anumit număr de ani 
să nu mai fie necesar ca muncitorii 
din Malta să-și cîștige existența de 
pe urma unei baze militare și de pe 
urme străine. Dorința și speranța 
noastră este că baza străină din Mal
ta va dispărea cît mai curînd posibil.

Deși sistemele noastre de guvernă- 
mint sînt departe de a fi identice, 
sînt sigur că avem în comun dra
gostea pentru cei ce muncesc, dra
gostea pentru țările în curs de dez
voltare, precum și dorința de a ve
dea că nici o mare putere nu-și va 
impune voința sa țărilor mici din 
lume. în acest moment, Malta are ne
voie de sprijinul tuturor prietenilor 
săi. Aș vrea să vă mulțumesc, 
domnule prim-ministru, și dumnea
voastră domnilor miniștri, și dum
neavoastră prieteni pentru primirea 
deosebită pe care ați făcut-o dele
gației noastre, soției mele și mie în
sumi în această după-amiază, pentru 
ospitalitatea caldă pe care mi-o ară- 
tați și, înainte de toate, pentru soli
daritatea și sprijinul pe care îl acor
dați în mod eficient cauzei noastre.

în încheiere, primul ministru al 
Maltei a toastat în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
României, in sănătatea tuturor celor 
de față, și pentru relații de lungă du; 
rată și prietenești între România și 
Malta.

eroilor luptei pentru libertatea poporului
și a patriei, pentru socialism

Maltei, Dom 
....... T_ _______ oficiale care 
îl însoțesc, au depus, marți după-a
miază, o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au fost prezenți 
Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general-colo
nel Marin Nicolescu, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, Dumitru 
Necșoiu și Nicolae Stanciu, vicepre
ședinți ai Consiliului popular al mu
nicipiului București, Tudor Jianu,

Primul ministru al 
Mintoff, și persoanele

directorul protocolului în M.A.E., ge
nerali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

A fost de față Iacob Ionașcu, am
basadorul României în Malta.

Pe platoul din fața monumentului 
era aliniată o gardă militară de o- 
noare. Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Maltei.

După depunerea coroanei, premie
rul maltez și celelalte persoane ofi
ciale au păstrat un moment de recu
legere.

(Agerpres)
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Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a primit o scri
soare de mulțumire din partea pre
ședintelui Camerei Deputaților 1 din 
Maroc, Mehdi Ben Bouchta, pentru 
felicitările adresate cu ocazia alegerii 
sale in această funcție.

★
Cu ocazia sărbătorit naționale a 

Republicii Panama, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
adresat ministrului relațiilor externe 
panamez, Juan Antonio Tack, o te
legramă de felicitare.

tAt
Ministrul de stat, Însărcinat eu 

afacerile externe al Republicii Mal- 
gașe, Jacques Rabemananjara, a 
transmis o telegramă ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, 
;'rin care mulțumește călduros pen- 
tai mesajul adresat cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Malgașe.

★
Marți seara s-a înapoiat în Capi

tală, venind din Iran, delegația Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, condusă de ing. Gheorghe 
Cioară, președintele consiliului, care 
a făcut o vizită în această țară și a 

' semnat Acordul de cooperare științi
fică și tehnică dintre România și Iran.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de membri 
ai conducerii consiliului. A fost pre
zent Sadegh Sadrieh, ambasadorul 
Iranului la București.

★
Marți au sosit în țară Adolfo Fiu- 

manb, consilier comunal la Reggio 
Calabria, și Tomaso Biamonte, consi
lier comunal la Salerno, deputați in 
•Parlamentul italian, care, la invitația 
Institutului român pentru relații cul
turale cu străinătatea, întreprind o 
vizită de documentare.

Ministrul industriei chimice, Mi
hail Florescu, care, la invitația omo
logului său, Leonid Kostandov, a fă
cut o vizită în Uniunea Sovietică, s-a 
Înapoiat marți la amiază în Capi- 

. tală.
Printre persoanele oficiale care 

erau prezente la sosire, pe aeropor
tul Otopeni, se afla și V. S. Tikunov, 
Însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

★
Cu prilejul Împlinirii a 23 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomatice 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 

■ Coreeană, ambasadorul acestei țări 
la București, Kang Iăng Săp, a or
ganizat, marți după-amiază, o întîl- 
nire prietenească în saloanele am
basadei.

Au luat parte George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, generali și ofițeri supe
riori, funcționari superiori din M.A.E., 
ziariști și alte persoane oficiale.

★
Delegația de juriști din Republica 

Arabă a Egiptului, condusă de prof. 
Mustafa Muhammad Al-Baradai, 
președintele Asociației juriștilor din 
această țară, care ne-a vizitat țara 
la invitația Asociației juriștilor, a pă
răsit marți dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Stelian 
Nițulescu, președintele Asociației 
juriștilor din Republica Socialistă 
România, Adrian Dimitriu, secretar 
general al asociației, de membri ai 
Consiliului Central al Asociației.

★
Sub auspiciile Academiei Republi

cii Socialiste România, marți a avut 
loc la Casa oamenilor de știință din 
Capitală o sesiune omagială de co
municări consacrată aniversării a 100 
de ani de la nașterea lui Paul Va- 
16ry și Marcel Proust (Agerpres)

ASTĂZI DUPĂ-AMIAZĂ Șl IN NOCTURNĂ

Echipele noastre de fotbal

Ia depunerile pe libretele de economii 
cu cîștiguri in materiale de con

strucție.
TRAGEREA LA SORȚI

PE TRIMESTRUL III 1971

in cupele europene
BUCUREȘTI. Steaua-F. C. 

Barcelona. Stadionul „23 
August", de la ora 14,15. Meciul 
va fi transmis in direct, în în
tregime, la radio. Televiziunea 
îl va înregistra, pentru a-l 
transmite apoi de la ora 16,30.

Steaua pornește cu avantajul ace
lui 1—0 nesperat, realizat la Bar
celona. Pentru meciul de azi, antre
norii au numeroase probleme, întru- 
cît îmbolnăvirile de gripă ale unor 
jucători nu au permis desfășurarea 
antrenamentelor în condiții cores
punzătoare și nici alcătuirea celei 
mai bune echipe. Ieri existau încă 
incertitudini cu privire la folosirea 
unora dintre jucătorii de bază (Săt- 
măreanu, Năstase, Iordănescu, Pan- 
tea) ; medicii însă depun străduințe 
pentru a-i recupera pînă la ora în
ceperii meciului.

Echipa spaniolă — aceeași care a 
evoluat și în prima partidă — a so
sit în Capitală luni seara cu un a- 
vion special (însoțită de ziariști și su
porteri). Ieri dimineață a făcut un u- 
șor antrenament, de acomodare, pe 
stadionul „23 August".

ARAD. U.T.A.-Zagleble Wal- 
brzych. Stadionul U.T.A., de 
la ora 14,30. Meciul va fi trans
mis în întregime, in direct, la 
radio și la televiziune.

O partidă privită cu mult optimism 
de arădeni. Rezultatul egal (1—1) 
realizat în deplasare, ca și terenul 
și publicul propriu constituie un a- 
vantaj pentru fotbaliștii noștri.^ For
mația poloneză însă — avea să de
clare la sosire, la Arad, antrenorul

în cîteva rînduri
TENIS. — Cea de-a doua zi a tur

neului internațional de tenis de la 
Stockholm a fast marcată de nu
meroase surprize. Uie Năstase, Stan 
Smith, Zeliko Franulovici, Tom 
Gorman, favoriți principali ai con
cursului, au fost eliminați. Iată re
zultatele: Leif Johansson (Suedia) — 
Stan Smith (S.U.A.) 7—6, 7—5 ; Ro
ger Taylor (Anglia) 
(România) 
(Finlanda) 
1—6, 7—6, 
— Zeliko 
7—6, 6—3.

Uie Năstase 
7—5, 6—4 ; Pekka Saeliae 
— Tom Gorman (S.U.A.) 
7—5 ; Mark Cox (Anglia) 
Franulovici (Iugoslavia)

AUTOMOBILISM. — Competiția 
internațională „Memorialul Ignazio 
Giunti", desfășurată pe circuitul de 
la Vallelunga, s-a încheiat cu victo
ria italianului Arturo Merzario. în
vingătorul, care a concurat pe o ma
șină „Abarth-2000", a parcurs 80 de 
ture (296 km) în lh 41’26”, realizlnd 
o medie orară de 151,410 km.

în țara 
de fotbal

în

Continuindu-și turneul 
noastră, echipa braziliană 
Bonsucceso a jucat ieri la Iași 
compania echipei locale Politehnica.
Fotbaliștii români au obținut victo
ria cu scorul de 2—0 (1—0) prin
punctele marcate de Lupulescu și 
Simionaș. Joi, oaspeții vor evolua la 
Suceava.

său — nu se consideră dinainte în
vinsă, știut fiind că joacă mai bine 
în deplasare ...decît pe teren propriu. 
Ambele formații au anunțat că vor 
folosi în partida de astăzi aceleași 
efective.

VARȘOVIA. Rapid-Legia.
Stadionul central din Varșovia, 
de la ora 18,30. Televiziunea 
transmite in direct tot meciul. 
La radio, va putea fi urmărită 
numai repriza secundă (progra
mul I, de la ora 19,30).

Scorul de 4—0 cu care au cîștigat 
jocul de la București reprezintă pen
tru rapidiști uri serios atu pentru 
calificarea în turul III al „Cupei 
U.E.F.A.". Publicul varșovian și, fi
rește, echipa favorită așteaptă cu 
mare interes partida de astăzi, nu
trind speranțe chiar în răsturnarea 
situației. „în meciul de la Varșovia 

■— a declarat internaționalul nostru. 
Dumitru — lupta va fi într-adevăr 
strînsă, aprigă poate, 
cui meu este... x".

dar pronosti-

Dinamo-Fei- 
clubului gaz-

ROTTERDAM.
jenoord. Stadionul
dă, de la ora 21,30. Repriza a 
doua va fi transmisă la radio 
(pe programul I, cu începere de 
la ora 22,30).

Un meci în care toate șansele sînt 
de partea echipei olandeze : terenul 
propriu, spectatorii proprii, scorul 
de 3—0 cu care au învins la Bucu
rești. Dinamoviștii — mai puțin 
preocupați de calificare — au, to
tuși, datoria să se comporte onora
bil, să șteargă impresia nefavorabilă 
pe care au lăsat-o suporterilor lor 
în primul joc. Din echipa dinamo- 
vistă lipsesc Lucescu (bolnav) și 
Sălceanu (neinclus în lot, pentru 
indisciplină).

Numă
rul cu
rent

Numărul 
libretului 
cîștigfitor

Valoarea 
cîștigurilor
par
țială to

tală
1 916-350-164 20 000 20 000
2 906-138-35 15 000 15 000
3 902-616-10 5 000
4 910-413-38 5 000
5 945-208-9 5 000
6 957-209-72 5 000
7 931-210-11 5 000
8 954-203-20 5 000
9 919-519-13 5 000

10 918-205-45 '5 000
11 923-524-32 5 000
12 928-373-58 5 000
13 917-174-48 5 000
14 905-269-15 5 000
15 906-147-7 5 000
16 915-615-56 5 000
17 911-204-25 5 000
18 902-265-174 5 000
19 932-227-19 5 000
20 905-203-52 5 000
21 924-419-79 5 000
22 909-619-48 5 000
23 910-132-110 5 000
24 924-639-11 5 000
25 913-805-7 5 000
26 931-266-19 5 000
27 966-202-9 5 000
28 918-429-29 5 000
29 912-724-2 5 000
30 904-541-16 5 000
31 923-123-75 5 000
32 926-806-36 5 000
33 927-804-76 5 000
34 905-519-8 5 000
35 920-510-48 5 000
36 928-416-8 5 000 170 000
36 cîștiguri în valoare

totală de lei : 205 000

ACTUALITATEA 
LA HANDBAL

IERI, MECI INTERNAȚIO
NAL LA GALAȚI

In cadrul turneului întreprins 
în țara noastră, echipa reprezen
tativă de handbal masculin a 
Bulgariei a susținut ieri la Ga
lați un meci amical cu selecțio
nata B a României, scor 17—16 
(8—5) pentru echipa română.

In primul joc, disputat in a- 
ceeași sală, handbaliștii bulgari 
au pierdut cu 18—30 în fața re
prezentativei noastre națio
nale.

„TROFEUL CARPAȚI', 
9—14 NOIEMBRIE

Săptămîna viitoare este pro
gramată ediția masculină a tra
diționalei competiții internațio
nale de handbal „Trofeul Car- 
pați“. Forul nostru de speciali
tate a primit confirmări de par
ticipare din partea reprezentati
velor Franței, Iugoslaviei, R. F. 
a Germaniei, Ungariei, Norve
giei, Spaniei. La turneu vor lua 
parte și două selecționate ale 
României. întrecerile se dispută 
între 9 și 14 noiembrie în sala 
sporturilor din Galați.

Titularii libretelor de economii cîș- 
tigătoare se vor prezenta în termen 
de cel mult 60 zile de la data tra
gerii la filiala C.E.C. înscrisă în li
bret pentru ridicarea adeverinței ne
cesară la procurarea materialelor de 
construcție.

Materialele de construcție pot fi 
procurate, în termen de 10 zile de la 
eliberarea adeverinței, de la oricare 
depozit de materiale de construcție 
aparținînd unităților comerciale sau 
ale cooperației de consum.

vremea

Timpul probabil pentru 4, 5 și 6 no
iembrie. In țară : Cerul, mai mult 
noros la început, va deveni treptat 
variabil. Precipitațiile, mai ales sub 
formă de ploaie, își vor restrînge aria 
fiind neînsemnate cantitativ. Tempe
ratura aerului va continua să crească 
ușor. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 7 grade, iar maximele 
între 5 și 15 grade. Ceață locală. In 
București : Vreme în curs de încăl
zire. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Tempe
ratura în creștere ușoară.

Comunicat comun la încheierea vizitei 
in R. D. Vietnam a 

și guvernamentale
HANOI 2 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. a difuzat comunicatul comun 
semnat la încheierea vizitei în R. D. 
Vietnam a delegației de partid și 
guvernamentale a R.P.D. Coreene, 
condusă de Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri.

Denunțînd războiul de agresiune 
dus de S.U.A. în Indochina, părțile 
— se arată în comunicat — cer ca 
imperialiștii americani să înceteze 
intervenția, să retragă total și fără 
condiții trupele americane și satelite 
din țările Indochinei, lăsînd popoa
rele fiecărei țări sâ-și rezolve sin-

delegației de partid
a R. P. D. Coreene

gure problemele, fără amestec străin. 
S.U.A. trebuie să pună capăt defini
tiv tuturor actelor care încalcă suve
ranitatea și securitatea R. D. Viet
nam. în comunicat se exprimă spri
jinul pentru lupta justă a popoarelor 
laoțian și khmer. Este condamnată 
clica Pak Cijan Hi, care a trimis în 
Vietnamul de sud Zeci de mii de 
tineri sud-coreeni.

Poporul vietnamez și guvernul 
R. D. Vietnam, se arată în comuni
cat, sprijină pe deplin poziția justă 
a guvernului R.P.D. Coreene îndrep
tată către unificarea pașnică a Co
reei, pe baze demooratice și fără 
vreun amestec din afară.

Declarațiile reprezentanților Guvernului 
Revoluționar Provizoriu și R. D. Vietnam

la Conferința cvadripartită de la Paris
PARIS 2 (Agerpres). — Intr-o de

clarație publicată în legătură cu in
stalarea „președintelui" saigonez, re
prezentantul delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la Conferința 
cvadripartită de la Paris in problema 
Vietnamului, arată că grosolana în
scenare a alegerilor prezidențiale de 
la Saigon ește o dovadă în plus a 
eșecului politicii americane în Indo
china, a izolării depline a grupului . 
Nguyen Van Thieu. Populația sud- 
vietnameză — se subliniază în decla
rație — cere Statelor Unite „să pună 
capăt războiului agresiv, să-și retragă

fără întîrziere toate trupele din Viet
namul de sud, să înceteze să acorde 
sprijin grupului militarist care-1 are 
în frunte pe Nguyen Van Thieu și să 
dea un răspuns serios planului de 
pace în șapte puncte al G.R.P.".

In declarația difuzată cu același 
prilej de reprezentantul delegației 
R. D. Vietnam se reliefează necesi
tatea unui răspuns neîntîrziat și se
rios din partea S.U.A. la propunerile 
de pace ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. In declarație se menționează 
atmosfera de teroare fără precedent 
în care s-a desfășurat „instalarea" 
lui Thieu

DEZVOLTAREA ECONOMIEI R. P. UNGARE
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Po

trivit datelor publicate de Direcția 
centrală de statistică a R. P. Unga
re, în primele trei trimestre ale anu
lui în curs producția industrială a 
crescut cu 5 la sută în comparație 
cu primele nouă luni ale anului 1970, 
creșteri peste nivelul mediu fiind ob
ținute în chimie și construcțiile de 
mașini — 12, respectiv 7 la sută. Pro
ducția metalurgiei și industriei ușoa-

re a sporit cu 4 la sută, a industriei 
alimentare cu 3 la sută, a materia
lelor de construcție cu 2 la sută ; în 
industria textilă nu s-au înregistrat 
creșteri, iar în cea extractivă produc
ția s-a situat întrucîtva sub nivelul 
primelor trei trimestre din anul tre
cut. Creșterea producției industriale 
s-a realizat în majoritatea ramurilor 
prin ridicarea productivității muncii.

BELGRAD

BELGRAD 2 (Agerpres). — Adu
narea Federală a R.S.F. Iugoslavia s-a 
întrunit la Belgrad, în prima sa șe
dință după adoptarea amendamente
lor la constituție — informează a- 
genția Taniug. Mialko Todorovici, 
președintele Adunării Federale, a 
prezentat o expunere privind sarci
nile ce revin parlamentului iugoslav 
ca urmare a modificărilor la consti
tuție adoptate recent de forul su
prem al țării. Vicepreședintele Con
siliului Executiv Federal, Iakov Si- 
rotkovici, a informat apoi pe depu- 
tați despre evoluția situației econo
mice a țării și a expus măsurile pe 
care le preconizează guvernul in 
vederea dezvoltării multilaterale a 
economiei socialiste iugoslave.

LUNOHOD 1“
OBSERVATOR STABIL

AL SELENEI

VIENA — Corespon
dentul nostru, P. Stăn- 
cescu, transmite : In 
marele centru universi- 

„ța'r . dip. Gl'az. . .care. a 
■sărbătorit anul 
300 de ani.de existen— s 
ță, a fost inaugurat un 
lectorat de limbă și li
teratură română.

în fața asistenței, for
mată din studenți și ca
dre didactice, Vasile 
Șerban, profesor la lec
toratul de limbă româ-

nă de pe lingă Uni
versitatea din Vle- 
na, a prezentat refera
tul „Condițiile istorice 

.în care— .s^aii format, 
acesta poporul român și limba ' 

'«.«ft . G ~

el — „va contribui la 
cunoașterea unei arii 
lingvistice foarte inte
resante, precum și a 
unui popor-înzestrat-și 

. . nafâic, care se marii-
■sa!',,;.după care- a urmat '-fSătă activ și pozitiv pe 

arena internațională". 
Alocuțiunea s-a încheiat 
cu urarea, rostită în ro
mânește — „Bun venit 
limbii române intre su
rorile ei de la Institu
tul de romanistică al 
Universității din Graz".

prima lecție de fonetică, 
într-o scurtă alocuțiu

ne, prof. dr. H. J. Si
mon, directorul Institu
tului de filologie roma
nică din Graz, a urat 
succes deplin noului 
lectorat, care — a spus

...11 octombrie 1971. Ex
poziția industrială a Re
publicii Socialiste Româ
nia, organizată în capitala 
Chinei prietene, este gata 
să-și primească oaspeții.

Urmînd Expoziției rea
lizărilor construcției so
cialiste din R. P. Chineză, 
desfășurată în vară la 
București și care s-a bu
curat de un deosebit suc
ces, noua manifestare a 
fost o dovadă vie a rela
țiilor de prietenie și co
laborare româno-chineze, 
relații te cunosc o evolu
ție mereu ascendentă, așa 
cum a reliefat în mod 
strălucit vizita delegației 
de partid și guvernamen
tale a țării noastre, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în contextul 
acestor relații, un loc 
important îl ocupă schim
burile economice și co
merciale dintre cele două 

• țări.
Este de ajuns să subli

niem că valoarea livrări-; 
lor reciproce de mărfuri 
în cursul anului 1970 re
prezintă cu peste 60 la 
sută mai mult față de vo
lumul realizat în anul 
precedent și aproape o 
triplare a celui din anul 
1965. Semnificativ este 
și ritmul mediu anual de 
creștere a volumului 
schimburilor comerciale de 
mărfuri, această creștere 
fiind în medie de 23 la 
sută pe an, în perioada a- 
nilor 1985—1970, ceea ce 
depășește cu mult media 
de creștere a comerțului 
exterior al României 
ansamblul său. 
Chinei în 
schimburilor 
ale României 
in 1970 față de 1965 cu 
peste 50 la sută. Ritmul 
înalt de care am amintit 
se menține și în anul 
1971, cînd, potrivit acordu
lui. comercial încheiat, se 
prevede o nouă creștere 
de peste 30 la sută.

Posibilitățile largi 
creștere în 
schimburilor noastre 
fost elocvent 
de expoziția românească 
de la Pekin, în cadrul că
reia 24 de întreprinderi 
de comerț exterior au 
prezentat circa 1 000 expo
nate, în general produse 
industriale cu un înalt 
grad de prelucrare, expre
sie a dezvoltării, moder
nizării și diversificării in
dustriei României socia
liste. Așa cum este și fi
resc, s-a pus accent pe 
prezentarea produselor 
care dețin o pondere im
portantă in cadrul schim
burilor comerciale bilate
rale, expunîndu-se în ace
lași timp și mărfuri noi, 
in perspectiva lărgirii no
menclatorului de export

către Republica Populară 
Chineză.

Incepind 
unelte grele, de diferite 
tipuri și capacități pen
tru înzestrarea atelierelor- 
școală, a marilor ateliere 
și uzine, sectorul industriei 
constructoare de mașini a 
fost reprezentat de pro
duse ale industriei elec
trotehnice și electronice, 
echipament minier, auto
turisme, autocamioane, 
tractoare, mașini agricole 
și mașini de construcții în 
variante multiple, echipa
ment petrolier, material 
rulant. Sectorul industriei 
chimice prezenta o gamă 
largă de fire și fibre sin-

cu mașini-

pe
Ponderea 

ansamblul 
comerciale 
a crescut

de
continuare a 

au 
ilustrate și

MOSCOVA 2 (Agerpres). — După 10 
luni și două săptămîni de activitate, 
„Lunohod-1“ s-a oprit pentru totdea
una in Marea Ploilor, însă explorarea 
Lunii cu ajutorul vehiculului selenar 
nu s-a terminat, a relevat, într-o de
clarație făcută agenției T.A.S.S., Boris 
Nepoklonov, conducătorul științific al 
grupului de dirijare a lunohodului. 
Laboratorul autopropulsat a fost oprit 
astfel incit in perioada nopților sele
nare reflectorul laser să fie îndreptat 
spre Pământ, ceea ce oferă posibilita
tea folosirii lunohodului drept obser
vator stabil pentru cercetări astrono
mice. Locația Lunii cu ajutorul lase
rului in cadrul experienței sovieto- 
franceze va continua, deși activitatea 
laboratorului selenar s-a terminat.

Prin explorarea unei zone vaste a 
Mării Ploilor a fost obținută o mare 
cantitate de material factologic, a de
clarat omul de știință. Analiza preli
minară a imaginilor obținute prin in
termediul televiziunii și imaginilor 
panoramice V permis realizarea unor 
scheme topografice si geomorfologice 
referitoare la un traseu de 10 542 me
tri parcurs de luna mobil. Analiza ma
terialului fotografic obținut, a arătat 
Boris Nepoklonov, a arătat că „pîl- 
niile" mari cu diametrul de peste 100 
m au apărut, de regulă, în urmă cu 
cîteva miliarde de ani. iar craterele 
mărunte, cu diametrul de cîțiva centi
metri pînă la 10 metri, sînt mult mai 
tinere, adică nu depășesc granița mi
lioanelor de ani. Analizînd, deci, for
mele de relief, oamenii de știință vor 
putea deduce, probabil, legile formă
rii reliefului Lunii.

Studiul rocilor a demonstrat ci su
prafața Selenei este compusă din mai 
multe straturi. Cel de suprafață, cu 
grosimea de 0,2—0,5 mm, este afinat 
și rău conducător de căldură.. Sub el 
se află un oț dcilleă; strat, mai dens, 
care a suportat cu ușurință greutatea 
roților lunohodului. Și această strati
ficare. după opinia savantului, va per
mite descifrarea unor particularități 
ale rocilor de pe Lună.

★
în Uniunea Sovietică a fost lansat 

marți satelitul artificial al Pămîntu- 
lui „COSMOS 454".

explicații asupra ''funcțio
nării mașinilor, asistînd 
la demonstrații practice.

O dovadă a înaltei a- 
precieri de care s-a bucu
rat expoziția o constituie. 
și vizita tovarășului Li 
Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de 
Stat, care a avut cuvinte 
elogioase asupra expona
telor prezentate. Remar- 
cînd că ramura construc
țiilor de mașini ocupă un 
loc central, el a arătat 
că acest fapt mărește in
teresul specialiștilor chi
nezi care se ocupă de 
importurile de mașini și

DE SEMES
Expoziția industrială 

a Republicii Socialiste România 
la Pekin

tetice, diferite articole și 
materiale plastice, medi
camente, cauciuc, îngrășă
minte, substanțe chimice 
folosite în agricultură. In
dustria materialelor de 
construcție înfățișa vizita
torilor o gamă largă de 
materiale de construcții 
fabricate în țara noastră. 
Expoziția a fost comple- 

. tată cu machete de loco
motive produse în Româ
nia, hldroagregate și ge
neratori de aburi de mare 
capacitate, instalații de 
prelucrare a minereurilor, 
precum și cu imagini fo
tografice reflectînd viața 
și munca poporului nos
tru.

Expoziția industrială 
română, care, după cum 
se știe, a fost deschisă în 
perioada 11—24 octom
brie a. c., a fost primită 
cu viu interes de popu
lația din Pekin. Au vizi
tat standurile sale peste 
300 000 de persoane, inte- 
resîndu-se îndeaproape 
d^ caracteristicile diver
selor exponate, cerînd

schimburile 
experiență 
de utile

utilaje, că 
reciproce de 

•sint deosebit 
pentru ambele părți.

Același interes major 
pentru cunoașterea po
tențialului economiei ro
mânești l-au vădit ma
sele largi de vizitatori; 
deopotrivă specialiștii ce 
studiau posibilitățile de 
lărgire a cooperării și co
laborării economice bila
terale, cit și simplii vizi
tatori, dornici de a se in
forma.

Părerile lor reflectă 
aceeași prețuire față de 
nivelul produselor indus
triale românești. „Față 
de expoziția României 
din 1965, pe care de ase
menea am vizitat-o — a 
arătat Tien Su-ti, de la 
Academia de Științe a 
R. P. Chineze — aceasta 
prezintă un stadiu supe
rior de dezvoltare 
dustriei românești, 
ritatea exponatelor 
tă o amprentă proprie 
românească, situîndu-se, 
totodată, la nivelul tehni
cii mondiale. Mașinile

a in- 
Majo- 
poar-

sînt practice și ușor de 
manevrat".

Președinta Comunei 
populare „Prietenia ro- 
mâno-chineză" și-a ma
nifestat interesul față de 
mașinile agricole, îndeo
sebi tractoare mici, spe
cializate pentru lucrări 
in viticultură și legumi
cultura, mașini 
potrivite pentru 
țiile de lucru din 
tea lor agricolă.

„M-au interesat 
și mi-au plăcut 
electrice, frigiderele 
fibrele sintetice", a arătat 
casnica Cean Si-iug. Iată 
și părerea muncitorului 
Liu Sao-len, de la Uzina 
de mașini-unelte nr. 7 
din. Pekin : „Am cercetat 
exponatele cu ochii unuia 
care lucrează în 
domeniu. Mașina 
teză și mașina de 
sînt mașini de mare pre
cizie. Scara gradată a 
clară, comenzile se exe
cută ușor și eficient. Fe
licit pe constructorii de 
mașini români pentru 
realizările

Succesul 
expoziției 
aprecierea 
buit la mai buna cunoaș
tere reciprocă între Re
publica Socialistă Româ
nia și Republica Popu
lară Chineză, constituind, 
totodată, prilejul unui 
larg schimb de experien
ță între specialiști, o oca
zie de a învăța reciproc.

Așa cum este cunoscut, 
la deschiderea expoziției 
a fost prezentă o delega
ție guvernamentală 
mână, condusă de 
Avram, ministrul 
strucțiilor de i_._T.....
Convorbirile avute cu a- 
cest prilej cu tovarășii 
chinezi au pus în evi
dență dorința reciprocă a 
lărgirii și diversificării 
colaborării și cooperării 
în domeniul economic, 
comercial și tehnico-ști- 
ințific, a extinderii schim
burilor de specialiști și 
documentație tehnică, 
precum și a nomenclato
rului produselor de ex
port ale ambelor țări.

în mod cert, utilitatea 
și reușita expoziției își 
vor găsi reflectarea pe 
planul dezvoltării mai 
departe a relațiilor eco
nomice și schimburilor 
comerciale dintre cele 
două țări, a adîncirii cu
noașterii reciproce și în
tăririi prieteniei dintre 
cele două țări și popoare, 
constructoare ale socia
lismului.

foarte 
condi- 
unita-

mult 
sobele 

Și

acest 
rabo- 

alezat

români 
; lor".

deosebit al 
îndreptățește 

că ea a contri-

ro- 
Ion 

con- 
mașini.

Incj. Mircea BĂDICA 
secretar general 
al Ministerului Comerțului 
Exterior

ani.de


viața internațională
A fost comunicata secretarului general REUNIUNEA GRUPULUI „CELOR 77

sesiuMeaComponența delegației
R.P. Chineze la actuala sesiune
a Adunării Generale a O.N.U.

NUMIREA REPREZENTANTULUI PERMANENT 
AL R. P. CHINEZE ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

PEKIN 2 (Agerpres). — Ministrul 
ad-interim al afacerilor externe al 
R. P. Chineze, Ci Pîn-fei, a trimis un 
mesaj secretarului general al Națiu
nilor Unite, U Thant, în care 11 in
formează despre componența delega
ției Chinei la cea de-a 26-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. Șeful 
delegației este Ciao Kuan-hua, minis
trul adjunct al afacerilor externe, iar

Huan Hua, adjunctul șefului delega
ției.

Totodată, ministrul ad-lnterim al 
afacerilor externe al Chinei a infor
mat pe secretarul general al O.N.U. 
că Huan Hua a fost numit reprezen
tant permanent al R. P. Chineze în 
Consiliul de Securitate, cu rang de 
ambasador.

Data plecării delegației, se arată în 
mesajul difuzat de agenția China 
Nouă, va fi anunțată ulterior.

Prezența R. P. Chineze va contribui
la pacea și progresul mondial

NEW YORK. — „Națiunile Unite 
au făcut o alegere bună" hotărînd 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze Ia O.N.U. și expulzarea 
emisarilor ciankaișiștl — a declarat 
marți senatorul american George 
McGovern, într-o conferință de pre
să la sediul O.N.U. din New York. 
Senatorul, care și-a anunțat candi
datura la obținerea învestiturii par
tidului democrat pentru alegerile 
prezidențiale din S.U.A. de anul vii
tor, a arătat că, după părerea sa, 
„absența unui guvern reprezentlnd 
un sfert din populația lumii s-a re
flectat constant negativ asupra legi
timității Națiunilor Unite și a deci
ziilor lor" ; restabilirea drepturilor 
R. P. Chineze, a spus el, sporește 
capacitatea Națiunilor Unite de a 
discuta și Influența unele dintre cele 
mal Importante 
pacea lumii.

CONAKRY^ — „Caracterul repre
zentativ 
Unite a 
mare a 
publicii 
nizația mondială", se arată 
declarație oficială a Președinției Re
publicii Guineea, care salută resta
bilirea drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U. Poporul, partidul 
și guvernul Guineei au luat cunoș
tință cu o profundă satisfacție da 
rezultatul votului istoric al Națiuni
lor Unite, care a restabilit drepturile 
legitime și firești ale R.P. Chineze 
în organizația internațională.

al Organizației Națiunilor 
avut mult de suferit ca ur- 
absenței îndelungate a Re
populare Chineze din orga- 

într-o

probleme privind

*
declarația Minîste-

Nigeriei
LAGOS. — în 

rului Afacerilor Externe al 
cu privire la restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze la Organi
zația Națiunilor Unite se arată că, 
timp îndelungat, problema partici
pării Republicii Populare Chineze la 
activitatea Națiunilor .Unite și a or
ganismelor dependente a fost una 
din chestiunile critice ale organiza
ției mondiale. Guvernul nigerian a 
fost consecvent în a considera că 
problema care se punea era aceea, 
a reprezentării R.P. Chineze la O.N.U., 
și nu a admiterii ei in organizația 
mondială, intrucit China este mem
bru fondator al O.N.U. Declarația 
exprimă convingerea guvernului ni
gerian că R.P. Chineză își va aduce 
contribuția la pacea și . progresul 
mondial.

L P. CHINEZA SI PERU*

PEKIN 2 (Agerpres). — In con
cordanță cu principiile egalității in 
drepturi a statelor, neamestecului in 
treburile interne, neagresiunii reci
proce, coexistenței pașnice și res
pectului reciproc al suveranității, in
dependenței și integrității teritoriale, 
guvernul R.P. Chineze și guvernul 
Republicii Peru au hotărît să stabi
lească relații diplomatice Ia nivel de 
ambasadă — se subliniază intr-un 
comunicat comun al celor două gu
verne, difuzat 
Nouă.

Republica Peru, menționează 
municatul, recunoaște guvernul R.P. 
Chineze ca singurul guvern legal al 
Chinei.

de agenția China

co-

• EFORTUL PROPRIU TREBUIE SA FIE CORELAT CU STA
BILIREA UNOR RAPORTURI ECHITABILE INTRE ȚĂRILE 
DEZVOLTATE ȘI CELE IN CURS DE DEZVOLTARE

LIMA 2 (Agerpres). — In cadrul 
dezbaterilor reuniunii la nivel mi
nisterial a grupului „celor 77“ de 
la Lima sînt relevate, în continua
re, atît necesitatea efortului na
țional în procesul dezvoltării, cit și 
însemnătatea stabilirii unor rapor
turi mai echitabile 
voltate și cele in 
tare.

intre țările dez- 
curs de dezvol-

cadrul dezbate-Luînd cuvintul în 
rilor plenare, ministrul etiopian al 
comerțului, Ketema Yifru, a decla
rat că țările în curs de dezvoltare 
trebuie să urmeze propria lor cale 
în edificarea unei economii de sine 
stătătoare, concomitent cu eforturile 
pentru obținerea unui tratament care 
să stimuleze dezvoltarea acestor țări.

Ministrul iranian al economiei, 
Hushang Ansary, s-a pronunțat pen
tru aplicarea fermă a normelor in
ternaționale în schimburile comer
ciale. El a criticat practicile arbi
trare instituite în raporturile cu ță
rile in curs de dezvoltare de unele 
țări occidentale, care „adoptă o po
litică discriminatorie și măsuri in 
detrimentul comerțului Internațio
nal". El a relevat, în context, că 
țara sa a înregistrat anul trecut un 
deficit al balanței comerciale cu ță
rile Pieței comune de peste 500 mi
lioane de dolari.

„Dacă acest curs va îl menținut, 
a spus el, deficitul balanței noastre 
comerciale cu aceste țări va atinge 
în 1978 cifra de 1,2 miliarde dolari.

situație care, sub nici un motiv, nu 
poate fi tolerată".

In cuvintul său, ministrul de ex
terne al Cubei, Râul Roa, după ce 
și-a exprimat satisfacția pentru in
vitarea țării sale la lucrările grupu
lui „celor 77", s-a pronunțat în fa
voarea organizării unei conferințe în 
problemele monetare cu participarea 
tuturor statelor interesate. EI a re
levat că „actuala criză a sistemului 
monetar interoccidental este rezulta
tul politicii discriminatorii a marilor 
puteri capitaliste, în primul rînd a 
S.U.A.". Subliniind că instituirea de 
către administrația americană a 
suprataxei de 10 la sută la importuri 
afectează îndeosebi comerțul țărilor 
în curs de dezvoltare, el s-a alătu
rat cererilor ca această măsură să 
fie anulată. Sprijinind hotărîrile a- 
doptate într-o serie de țări în ve
derea restabilirii controlului național 
asupra bogățiilor de bază, ministrul 
de externe al Cubei a declarat că 
statele în curs de dezvoltare au 
dreptul și datoria de a acționa în a- 
ceastă direcție și a lichida influența 
monopolurilor străine.

Dezbaterile ce se desfășoară, con
comitent, în comisiile de lucru ale 
reuniunii se. află în faza elaborării 
finale a documentelor ce vor fi su
puse plenului conferinței. Printre 
aceste documente figurează și o re
zoluție care cheamă 
anuleze suprataxa 
provenite din țările 
voltare.

CONSILIULUI
F. A. O

INTERVENȚIA DELEGAȚIEI 
ROMÂNE

Statele Unite să 
pe importurile 
în curs de dez-

ROMA 2 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La Roma 
s-a deschis cea de-a 57-a sesiune a 
Consiliului Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.). Din Republica Socia
listă România, la lucrări ia parte o 
delegație condusă de Filip Tomules- 
cu, adjunct al ministrului agricultu
rii, industriei alimentare, silvicultu
rii și apelor. Actuala sesiune a con
siliului are drept scop principal pre
gătirea conferinței ordinare a F.A.O. 
ce își începe lucrările la Roma la 
sfîrșitul acestei săptămîni.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor asupra raportului Comitetului 
produselor, șeful delegației române 
a subliniat necesitatea ca F.A.O. să 
inițieze activități mai concrete pe 
plan mondial în direcția promovării 
unei cooperări largi între toate ță
rile, indiferent de sistemul lor so
cial-economic, și pentru înlăturarea 
restricțiilor șl barierelor care impie
tează asupra desfășurării schimburi
lor comerciale ca factor al dezvol
tării.

5

DELHI 2 (Agerpres). — Statul in
dian Tripura, situat în zona frontie
rei cu Pakistanul, a fost plasat sub 
conducerea centrală nemijlocită pen
tru o perioadă de patru luni, infor
mează un comunicat oficial publicat 
la Delhi.

Agenția Press Trust of India a 
anunțat că artileria pakistaneză a 
continuat să bombardeze luni ora
șele Agartala, Kamalapur și alte lo
calități din statul Tripura, făcînd vic
time în rîndul populației civile. Un 
purtător de cuvînt al armatei indiene 
a comunicat că un alt avion militar 
pakistanez a violat luni spațiul ae
rian al Indiei. Ministerul Apărării al 
Indiei a anunțat că forțele indiene 
au ripostat, bombardînd poziții de 
artilerie pakistaneze.

RAWALPINDI 2 (Agerpres). — 
Postul de radio pakistanez a anunțat 
că unități ale armatei indiene au 
lansat atacuri asupra districtelor 
Sylhet și Dinajpur din zona de fron
tieră a Pakistanului de est. Au fost 
înregistrate victime, a menționat pos
tul de radio pakistanez.

Agenția Associated Press relatează 
că lntr-o scrisoare difuzată la Națiu
nile Unite, Pakistanul a adresat Con
siliului de Securitate o plîngere în: 
legătură cu violările granițelor satfi 
și ale spațiului său aerian. Ambasa
dorul Agha Shahi nu a cerut con
vocarea Consiliului de Securitate.

«..-*■ •<

Rolul important al P.C. din Marea Britanit 
in apărarea intereselor oamenilor muncii 

INTERVIU AL TOVARĂȘULUI JOHN GOLLAN
LONDRA 2 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat televiziunii engleze, 
John Gollan, secretar general al P.C. 
din Marea Britanie, a relevat rolul 
foarte important al partidului în 
campania împotriva aderării țării la 
Piața comună, în lupta împotriva șo
majului și a legii „relațiilor indus
triale". El a arătat că partidul comu
nist a colaborat întotdeauna cu stin
gă din mișcarea laburistă, fie că a 
fost vorba de 
navale „Upper 
mună sau de

problema șantierelor 
Clyde", de Piața co- 
orice altă problemă.

Sistemul capitalist, plin de conți ■ 
dicții, in care șomajul este In creț 
tere, și-a dovedit neputința de a re
zolva probleme sociale, ca aceea a 
locuințelor, sărăciei, situației oame
nilor în vîrstă, a subliniat J. Gollan.

Răspunzînd la o întrebare privind 
calea spre socialism a Marii Britanii, 
John Gollan a declarat că în această 
țară este posibilă „o înaintare spre 
socialism prin cucerirea majorității 
in parlament, sprijinită de o mișcare 
populară de masă in toate instituțiile 
democratice".

agențiile de presă transmit
Partidul dreptății, majori

tar în parlamentul turc, a revenit în 
noaptea de luni spre marți asupra 
hotăririi sale din 5 octombrie de a-i 
retrage pe cei cinci miniștri al săi 
din guvernul lui Nihat Erim. Această 
hotărîre deschide calea unei regle
mentări a etapei acute a crizei 
Turcia, se apreciază în cercurile 
litice de la Ankara.

Misiunea de mediere

din 
po-

a 
O.U.fl. la Tel fiviv. Președinții 
Leopold Sedar Senghor (Senegal), 
Ahmădou Ahfdjo'(Chnîeratt);- YăkUbu ’ ' 
Gowon (Nigeria) și Joseph Mobutu 
(Republica Zair), membri ai subcomi
tetului Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.) însărcinat cu facilitarea 
soluționării pe cale politică a crizei 
din Orientul Apropiat, au sosit marți 
la Tel Aviv pentru convorbiri cu ofi
cialitățile israeliene, transmit 
țiile Reuter și France Presse. 
cum a anunțat agenția M.E.N., 
brii subcomitetului O.U.A. vor 
între 4 și 7 noiembrie, o vizită
pitala Republicii Arabe a Egiptului.

Semnorea convenției 
consulare și a convenției 
de asistență juridică între 
România și R.P.D. Coreeană 
a avut loc la 2 noiembrie, la Phenian. 
Cele două convenții au fost semnate 
din partea română de ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Ro
mâniei la Phenian, Aurel Mălnășan, 
și din partea coreeană de adjunctul 
ministrului afacerilor externe, Ri Man 
Săk.

veze elementele cele mai puțin con
troversate ale ajutorului către stră
inătate, pînă în momentul elaborării 
unei noi concepții a acestuia, mai 
puțin axată pe asistența militară".

agen- 
După 

mem- 
face, 

în ca-

Noua sesiune a parla
mentului britanic deschi* 
oficial marți, o dată cu rostirea, de 
către regina Elisabeta a Angliei, a 
mesajului tronului. După cum reiese 
din mesaj, noua sesiune va consacra 
o bună parte a dezbaterilor adaptă
rii legislației engleze la reglementă
rile Pieței comune, punct care anun
ță, de pe acum, discuții furtunoase. 
De asemenea, în cadrul sesiunii va fi 
discutată situația din Irlanda de Nord 
și vor fi analizate o serie de pro
bleme „privind stagnarea economică, 
creșterea șomajului" etc.

CHILE: Un an de la constituirea guvernului Unității Populare

ROADE ALE UNUI PROGRAM
CARE POARTA GIRUL POPORULUI

NOU PUSEU 
DE FEBRĂ 

PE WALL STREET

In Chile este marcată astăzi în 
mod festiv împlinirea unui an de la 
instalarea lui Salvador Allende în 
funcția prezidențială și de la con
stituirea guvernului Unității Popu
lare. Chilienii au pregătit pentru a 
cinsti acest eveniment o „fiesta" fără 
precedent.

Este convingerea marii majorități 
a chilienilor că in perioada care s-a 
scurs de la acea zi memorabilă de 3 
noiembrie 1970, cînd pe Estadio Na
tional peste o sută de mii de oa
meni aclamau victoria Frontului U- 
nității Populare, realitățile naționale — 
politice, economice și sociale — au 
dobîndlt profiluri noi, modelate după 
interesele majore ale țării, după as
pirațiile maselor la o societate eli
berată din angrenajul exploatării și 
asupririi. Construirea unei asemenea 
societăți — în forme și cu metode 
generate de realitățile concrete ale 
țării, de specificul tradițiilor sale 
politice — demonstrează cu noi ar
gumente ale istoriei contemporane 
marea varietate și diversitate a căi
lor spre eliberarea națională și so
cială. Am participat, aici, la Santiago 
de Chile, la momentul istoric al 
adoptării reformei constituționale 
pentru naționalizarea marilor mine 
de cupru. In Congres, reprezentanții 
Unității Populare nu dispun de ma
joritatea mandatelor, dar reforma 
constituțională — elaborată și sus
ținută cu argumentarea necesității ei 
pentru dobîndirea deplinei suverani
tăți asupra principalei bogății natu
rale a țării — a fost votată în una
nimitate. Eliberarea sectoarelor stra
tegice ale economiei din sfera deci
ziilor și intereselor monopoliste este 
axul principal al activității guver
nului popular în primul an al exis
tenței sale. Cuprul, cărbunele, sal- 
petrul, siderurgia și industria textilă, 
precum și o mare parte a institu
țiilor bancare nu mai sînt astăzi 
„imperii monopoliste", ti bunuri ale 
întregului popor.

La o întîlnire recentă cu corespon
denții străini, președintele Allende 
sublinia legătura organică dintre 
transformările care au loc în struc
turile economice și condiția socială 
de astăzi a maselor muncitoare. In
tr-adevăr, conștiința importanței ac
tualelor eforturi pentru interesele 
superioare ale țării, adeziunea la 
politica guvernului popular sint 
date, în primul rînd, de noua poziție 
în societate a oamenilor muncii, a 
poporului. Vorbind despre proble
mele întreprinderilor naționalizate,

ministrul economiei, Pedro Vuskovic, 
releva intr-un interviu indicii su
periori de creștere a producției în 
majoritatea acestor unități, ca o 
consecință a impulsului extraordi
nar pe care îl imprimă muncii con
vingerea muncitorilor că destinația 
eforturilor lor s-a schimbat.

Desigur, într-o țară unde burghe
zia monopolistă și moșierimea au 
lăsat plăgi sociale grele — o mare 
lipsă de locuințe, analfabetism, un 
înalt indice al șomajului, inflație — 
nu se poate face totul dintr-o dată. 
Dar, în limita posibilităților actuale, 
s-au făcut multe pentru satisface
rea nevoilor sociale. în primul rind, 
printr-o politică echitabilă de redis
tribuire a veniturilor. Nici măcar 
ziarele de dreapta nu contestă fap
tul că puterea de cumpărare a sa- 
lariaților a crescut considerabil ; cir
ca 40 000 de locuințe sînt în con
strucție ; barierele taxelor școlare au 
fost înlăturate din calea aspirației la 
cultură a copiilor din familiile 
venituri modeste. Iar lista ar 
putea fi continuată.

Dar schimbările sociale nu au
mai acest aspect. Modificarea struc
turilor include, ca un proces în pli
nă desfășurare, participarea oameni
lor muncii la conducerea economică, 
asigurarea condițiilor necesare pen
tru manifestarea aportului lor la 
diferite niveluri de luare a deciziilor. 
Acestei participări, 
preocupările 
Populare și 
oamenilor 
trasează un 
iectul de lege cu privire la delimi
tarea ariilor de proprietate, semnat 
cu cîteva zile in urmă.

Aplicarea reformei agrare — unul 
din marile obiective ale guvernului 
popular — Îmbină efortul pentru va
lorificarea mai bună a resurselor so
lului cu cel pentru eliberarea mase
lor țărănești din tiparele unui mod

cu
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prezentă în 
partidelor Unității 

ale Centralei unice a 
muncii din Chile, îi 
cadru instituțional pro-

de viață cu multe amprente semi
feudale, atragerea lor în 
economiei moderne. Prin 
de reformă agrară", înființate în ul
timele săptămîni pe păminturile ex
propriate, se experimentează insti- 
tuționalizarea unui sistem nou de 
conducere și de participare, care 
stimulează gospodărirea mai rațio
nală a pămîntului și pune capăt, 
totodată, discriminărilor față de ță
ranii care în trecut nu au avut de
loc pămînt

Este știut că mutațiile care au loc 
in societatea chiliană nu se înfăp
tuiesc fără aprige confruntări cu 
reacțiunea internă și cu monopolu
rile străine afectate de naționaliza
rea cuprului. Baza politică solidă a 
guvernului popular și girul consti
tuțional al etatizării minelor con
feră însă fermitate și forță poziției 
chiliene de neîngăduire a nici unui 
amestec, a nici unei presiuni în exer
citarea prerogativelor suveranității 
naționale.

In această înfruntare, guvernul U- 
nității Populare contează pe spriji
nul celor mai largi categorii ale 
populației. Alături de oamenii mun
cii din întreprinderi, de țărani sînt 
prezenți intelectualii, scriitorii, crea
torii de artă. Am participat, nu de 
mult, la un simpozion organizat de 
Societatea scriitorilor din Chile, con
sacrat omagierii actului de naționa
lizare a cuprului. Un cunoscut poet 
chilian, Pablo Guinez, a citit o emo
ționantă baladă a cuprului, al cărei 
erou apare, azi, „în lumina istoriei, 
cu strălucitorul lui poncho de. ara
mă". Cu acest poncho de aramă — 
alegorie poetică a marilor mutații 
care au loc în societatea chiliană — 
vor aniversa oamenii din 
țară împlinirea unui an de 
nare populară.

circuitul 
„centrele

această 
guver-

Eugen
Santiago de Chile
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SANTIAGO DE CHILE 2 (Ager
pres). — Intr-un Interviu acordat 
postului american de televiziune 
„N.B.C.", președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, a declarat că vic
toria sa șl a Frontului Unității Popu
lare în alegerile de anul trecut re
prezintă „o victorie asupra depen
denței economice și a dominației po
litice". Referindu-se, în continuare, 
la procesul de instaurare a suvera
nității statului asupra bogățiilor na-

*
turale ale țării, președintele 
liniat marea importanță a cuprului 
pentru economia națională. „Cuprul 
— a arătat șeful statului chilian — 
aduce 80 la sută din veniturile sta
tului în devize străine și 20 la sută 
din bugetul național". El a mențio
nat că în procesul de naționalizare 
a industriei de cupru din Chile 
„interesele companiilor particulare 
nu pot fi plasate deasupra necesită
ților poporului".

a sub-

Agenția T.A.S.S. anunță că la 
Moscova a încetat din viață, în 
vîrstă de 71 de ani, cunoscutul 
regizor sovietic Mihail Romm, 
laureat al premiului de stat. 
Mihail Romm a creat filme in
trate în istoria cinematografiei 
— „Lenin în octombrie" și „Le- 
nin în 1918", documentarul „A- 
devărata față a fascismului", 
precum și una din cele mal 
bune lucrări ale cinematografiei 
sovietice contemporane — „9 
zile dintr-un an". De asemenea, 
Mihail Romm a predat cursuri 
Ia catedra de regie a Institutu
lui de cinematografie din Mos
cova.

Comisia senatorială ame
ricană pentru afaceri ex
terne reunit sPre a examina 
situația creată prin respingerea de 
către Senat, la sfîrșitul săptămîniî 
trecute, a „programului privind aju
torul S.U.A. către străinătate". Wil
liam Fulbright, președintele comisiei, 
a declarat că „trebuie găsite mij
loacele de a pune rapid pe picioare 
un program interimar, care să sal-
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Socialiștii elvețieni au 
cîștigat cinci locuri, lnurma 
alegerilor parlamentare care s-au 
desfășurat duminică în Elveția, ur- 
mînd a avea 46 de mandate. Celelalte 
trei partide ale actualei coaliții gu
vernamentale revin în parlament cu 
același număr de deputați ca și înain
te, cu excepția Partidului social-creș- 

' tin; care pierde lin loc. După cum se 
știe, la aceste alegeri au participat 
pentru prima oară în istoria Elve
ției și femeile, șase dintre ele fiind 
alese în organele legislative federale.

A încetat din viață,de pa
Antonio 

abdomen 
represiu- 

munci- 
spaniole 

„S.E.A.T.". Villalba este al optulea 
muncitor ucis de poliție în Spania în 
ultima perioadă. Este de așteptat, re
levă agenția United Press Internatio
nal. ca moartea sa să genereze noi 
acțiuni de protest și revendicative la 
Barcelona și în alte orașe spaniole.

Premiul Nobel pentru fi
zică pe anul 1971 a fost atribuit 
marți profesorului Dennis Gabor de 
la „Imperial College of Science and 
Technology" din Londra, pentru „in
ventarea metodei holografice", folo
sită în producerea imaginilor tridi
mensionale. In aceeași zi, a fost de
cernat premiul Nobel pentru chimie 
pe anul 1971 savantului canadian dr. 
Gerhard Herzberg, pentru „contribu
ția sa la cunoașterea structurii elec
tronice și geometriei moleculelor, 
îndeosebi a radicalilor liberi". Cei 
doi laureați au fost desemnați de 
Academia Regală de Științe a Sue
diei.

urma rănilor provocate, 
Ruiz Villalba, împușcat în 
la 18 octombrie în timpul 
nilor polițienești împotriva 
toriior de la uzinele

La Rabat s_a anuntat într-un 
comunicat oficial al Ministerului In
formațiilor că au fost arestați Abdel 
Kerim Lazrak, fost ministru de fi
nanțe al Marocului, Mamoun Tahiri, 
fost ministru de finanțe și apoi mi
nistru al învățămîntului secundar și 
tehnic, Mohamed Jaidi, fost ministru 
al industriei și comerțului, și Abdel 
Hamid Krim, fost ministru al turis
mului, care fuseseră demiși din 
funcțiile lor în luna aprilie.
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Astăzi, Republica Panama sărbătorește o dată memorabilă în istoria 
sa : a 68-a aniversare a proclamării independenței. De-a lungul zbu
ciumatei sale istorii, strîns legată de nu mai puțin sinuoasa evoluție a 
Canalului Panama, poporul micii republici din America Centrală a 
luptat cu fermitate pentru afirmarea dreptului său suveran asupra zo
nei canalului, pentru dezvoltarea armonioasă a economiei naționale, 
pentru libertăți democratice și progres social.

Poporul nostru a urmărit cu simpatie această luptă. In dorința unei 
mai bune cunoașteri reciproce și a adîncirii colaborării româno-pana- 
meze, în urmă cu aproape o lună, între cele două țări ale noastre s-au 
stabilit relații diplomatice la rang de ambasadă.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Panama, poporul român 
transmite poporului acestei țări călduroase felicitări, urări de pace și 
progres social.

In fotografie : Vedere din capitala țării, orașul Panama.

Cea de-a IV-a Expoziție 
națională de creație tehni- 
co-științifică a tineretului, 
deschisă la Plovdiv, a fost vizitată de 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri, și alți conducători 
de partid și de stat. Relevînd cu acest 
prilej că, sub conducerea partidului, 
în Bulgaria se desfășoară în ultimii 
ani o mișcare de masă pentru stimu
larea creației tehnico-științifice în 
rîndurile tineretului,. Todor Jivkov a 
subliniat rolul educativ al acestei ac
țiuni, menite să dezvolte dragostea 
tinerei generații pentru ridicarea cul
turii tehnice, în folosul întregului 
popor.

Inaugurarea unei expo
ziții românești de grafică, 
în cadrul căreia expun — circa 70 
de lucrări — mai mulți tineri gra
ficieni români, a avut loc la sediul 
„Centrului internațional de artă" din ”• 
Genova.

scăzut 
acestui

Bursa din New York a înre
gistrat luni o nouă și importan
tă scădere a cursului acțiunilor, 
care a situat indicele valorilor 
industriale Ia cel mai 
nivel de la începutul
an. Actuala scădere s-a extins 
asupra tuturor compartimente
lor economice, Ia peste 1140 de 
valori tranzacțiile incheindu-se 
in pierdere. Specialiștii, rela
tează agenția France Presse, a- 
preciază că maladiile care 
creează incertitudini asupra vii
torului economiei americane 
sînt și de această dată la origi
nile noului puseu de febră de 
pe Wall Street. Este vorba de 
inflația și șomajul în creștere, 
ca și de erodarea constantă a pu
terii dolarului, ca urmare, in 
primul rind, a continuării chel
tuielilor militare exorbitante.

Șocul bursei new-york-eze 
s-a făcut resimțit și în City-ul 
londonez, unde, potrivit relată
rilor agențiilor de presă, at
mosfera este deprimantă, prin
cipalele valori industriale de- 
gradîndu-se pe un larg front. 
Reacții similare sînt așteptate 
și Ia alte burse vest-europene, 
precum și la bursa din Tokio.

Auspicii favorabile
pentru evoluția relațiilor 
de colaborare româno-turce

CORESPONDENȚA SPECIALA DIN ANKARA

Vizitatorul este plăcut impresionat 
de rezultatele economice dobîndite 
de Turcia, îndeosebi de cînd a înce
put aplicarea primului program de 
cinci ani (1963). Prin punerea în va
loare a unor zăcăminte de țiței, Tur
cia își satisface în cea mai mare 
parte cerințele de petrol din produc
ție proprie. Implantarea a două cen
tre siderurgice a propulsat alte ra
muri ale economiei, în primul rind 
industria de tractoare și cea de 
automobile. Pentru a evidenția po
sibilitățile largi de dezvoltare a ță
rii, specialiștii citează adesea tînăra 
industrie de ciment. Creată în ul
timii ani, ea cuprinde numeroase 
unități productive răspîndite in toa
te zonele țării, care acoperă pe de
plin cerințele interne în creștere, 
oferind acum și disponibilități im
portante pentru export. In progra
mul economic al guvernului, dez
voltării industriei îi este rezervat 
in continuare un rol prioritar. Avînd 
ca obiectiv electrificarea țării, auto
ritățile orientează o parte impor
tantă a investițiilor spre valorifica
rea surselor hidro și termoenerge- 
tice. In cursul unui an au intrat in 
funcțiune patru centrale electrice. 
La marele baraj de la Keban, lucră
rile continuă in ritm susținut. Este 
în curs de reorganizare sistemul de 
prospectare și exploatare a bogă
țiilor subsolului, în scopul inventa
rierii resurselor țării și folosirii lor 
sub control de stat. Intre timp, gă
sirea modalităților de tratare a fe
nomenelor de tensiune semnalate in 
economie continuă să se afle în a- 
tenția factorilor politici și a nume
roși specialiști.

Angajată pe o traiectorie ascenden
tă, Turcia este preocupată să-și dez
volte raporturile de colaborare cu 
un număr sporit de state și îndeo
sebi cu țările vecine. In cercuri largi 
ale opiniei publice, ca și in rîndul 
factorilor de răspundere este evo
cată cu satisfacție în acest sens am
plificarea in ultimii ani a colaboră
rii dintre Turcia și România. Un rol 
important in dezvoltarea acestor re
lații l-au avut vizita in Turcia a 
șefului statului român, Nicolae 
Ueaușescu, șt vizita președintelui Re
publicii Turce, Cevdet Sunay, in 
România, ca și vizitele reciproce la 
alte niveluri. Ilustrare vie a prie
teniei sincere și respectului reci

proc dintre popoarele și țările noas
tre, convorbirile dintre cei doi șef 
de stat au dus la o mai bună cu
noaștere, au evidențiat numeroase 
preocupări comune și au deschis noi 
perspective de colaborare in diferi
te domenii. Schimburile comercial» 
româno-turce se află în creștere. 
Protocolul de schimburi pe anul în 
curs prevede un volum comercial 
global de peste patru ori mai mare 
decît cel atins in 1965. S-au făcut 
pași însemnați in domeniul cooperă
rii economice. Anul trecut a fost 
inaugurată o fabrică de superfosfați 
la Elazig și se fac ultimele pregă
tiri in vederea punerii in funcțiu
ne a fabricii de acid sulfuric de la 
Samsun, ambele obiective fiind rea
lizate in cooperare cu țara noastră. 
O evoluție satisfăcătoare au cunoscut 
schimburile științifice, tehnice și 
culturale — factori importanți da 
apropiere mai bună cunoaștere în
tre cele două popoare.

La Ankara se subliniază, pe bună 
dreptate, că posibilitățile de colabo
rare dintre Turcia și România nu 
numai că nu au fost epuizate, dar j 
cresc pe măsura progreselor dobin- 
dite în dezvoltarea economică, teh
nică și culturală a celor două țări. 
Specialiștii evocă largi disponibili
tăți în dezvoltarea cooperării in in
dustria minieră, în explorarea și 
exploatarea zăcămintelor de petrol, 
în construcția de tractoare și alte 
ramuri industriale.

Contextului evoluției ascendente a 
relațiilor româno-turce i se circum
scrie și vizita la Ankara a ministru
lui afacerilor externe al României, 
Comeliu Mănescu. La Ankara, 
cercuri largi împărtășesc opinia că 
relațiile durco-române sint avanta
jate și de preocuparea comună a ce
lor două popoare de a facilita și im
pulsiona înțelegerea și colaborarea 
in cadrul mai larg al zonei noastre 
geografice. Pe bună dreptate se evi
dențiază însemnătatea unor eforturi 
perseverente in vederea ridicării ra
porturilor interbalcanice pe noi trep
te, corespunzător aspirațiilor nutri
te de popoarele din această regiune, 
ca Balcanii să devină o zonă a pă
cii, bunei vecinătăți și colaborării 
rodnice, ceea ce va constitui o con
tribuție de seamă la realizarea secu
rității In Europa.
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