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ȘEDINJA
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
fn ziua de 9 noiembrie 1971 a avut loc 

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

Au participat, ca Invitați, miniștri și 
conducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a analizat stadiul 
pregătirii condițiilor pentru realizarea 
planului de investiții pe anul 1972 și a 
stabilit măsurile ce trebuie luate de Con
siliul de Miniștri, de ministere și celelalte 
organe centrale, pentru a se asigura pu
nerea în funcțiune a obiectivelor prevă
zute la termenele planificate. în acest 
scop. Comitetul Executiv a stabilit să se 
urgenteze încheierea acțiunii de contrac
tare a instalațiilor și utilajelor tehnologice, 
să se ia măsuri tehnico-organlzatorice 
pentru dezvoltarea și folosirea rațională 
a capacităților de producție în uzinele 
producătoare de instalații și utilaje teh
nologice ale Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și ale celorlalte mi
nistere economice, pentru creșterea răs
punderii unităților furnizoare față de res
pectarea termenelor de livrare, a con

dițiilor de calitate și a celorlalte clau
ze prevăzute în contracte. De aseme
nea, Comitetul Executiv a trasat sar
cină ministerelor, celorlalte organe cen
trale să acționeze în continuare - atît 
în proiectare cît și în execuție - pentru 
elaborarea unor soluții tehnice eficiente, 
pentru reducerea consumului de metal în 
construcții și extinderea folosirii prefabri
catelor din beton, pentru respectarea con
sumurilor specifice în cadrul cantităților 
de materiale de construcții prevăzute în 
planul de stat pe anul 1972.

în continuare. Comitetul Executiv a 
examinat proiectul de decret privind or
ganizarea și funcționarea Ministerului 
învățămîntului și proiectul de lege privind 
gospodărirea pădurilor administrate de 
comitetele executive ale consiliilor popu
lare comunale și a hotărît ca acestea să 
fie supuse spre adoptare Consiliului de 
Stat, respectiv Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv al C.C. ai P.C.R. a 
aprobat principalii indicatori tehnico-eco- 
nomici ai unor lucrări de investiții și a 
soluționat alte probleme ale activității 
curente.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ee- 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit zilele trecute 
delegația Biroului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Grecia (interior), care face o vizită 
în țara noastră. Delegația este for
mată din tovarășii Antonis Bril- 
lakis, Nicos Karas, Ilias Staveris, 
membri ai Biroului C.C. al P.C.G. 
(interior), Stavros Karas, membru 
al C.C. al P.C.G. (interior), și Takis 
Hagidimitris, activist al secției In
ternaționale a C.C. al P.C.G. (inte
rior).

Cu acest prilej a avut loc o In
formare reciprocă în legătură cu 
activitatea celor două partide și un 
schimb de păreri în probleme ac
tuale ale situației internaționale, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești.

Delegația Biroului Comitetului 
Central al Partidului Comunist din

Grecia (interior) a avut convorbiri 
cu delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român for
mată din tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

în cursul întrevederilor s-a afir
mat hotărîrea de dezvoltare a re
lațiilor între cele două partide pe 
baza principiilor marxist-leniniste, 
ale internaționalismului proletar, 
corespunzător Intereselor popoare
lor român și grec, cauzei unității 
partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Cu acest prilej s-a exprimat în
grijorarea Comitetului Executiv

al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, față 
de recenta arestare a tovară
șilor Haralambos Dracopulos, se
cretar al Biroului C.C. al P.C.G. 
(interior), Dimitris Partsalides, 
membru al C.C. al P.C.G. (inte
rior), veteran al mișcării comunis
te grecești, și a altor conducători 
comuniști care au avut un rol de 
seamă în lupta de rezistență îm
potriva fascismului și în mișcarea 
democratică din Grecia și s-a ma
nifestat solidaritatea comuniștilor, 
a oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România cu lupta co
muniștilor, forțelor democratice, 
progresiste și patriotice din Gre
cia pentru eliberarea celor arestați, 
pentru dezvoltarea unei Grecii de
mocratice și independente, pentru 
cauza progresului social și păcii.

întrevederile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Adeziune unanimă
la programul dedicat 

perfecționării 
moral-politice a omului!

'i

La redacție continuă să sosească în 
aceste zile telegrame, articole și scri
sori din rîndul celor mai diferite cate
gorii sociale, exprimînd adeziunea 
fermă față de programul strălucit de 
educdție socialistă adoptat de ple
nara C.C. al P.C.R. — și totodată ho-

târîrea de a depune toate eforturile 
pentru înfăptuirea sa, pentru perfec
ționarea întregii activități politico- 
ideologice și cultural-educative, pen
tru modelarea etică a omului socie
tății socialiste.

RAID AL „SClNTEII" IN PIEȚE Șl MAGAZINE

DE LEGUME Șl FRUCTE

DtSFACEiitA: sortiment deficitar
Efectul măsurilor luate de forurile centrale pentru buna aprovizionare a populației cu legume și fructe se face din plin simțit in aceste zile in magazinele și piețele din toate localitățile țării. Reprezentanții Centralei pentru producerea, valorificarea și industrializarea legumelor și fructelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor apreciază că sînt asigurate condiții depline pentru ca, în continuare, cererea curentă a populației să fie bine satisfăcută.. Zilele trecute, ziarul nostru a publicat citeva constatări făcute, in această privință, in Capitală și in municipiul Galați. In numărul de azi publicăm relatările corespondenților noștri din alte localități.

PIATRA NEAMȚ. comite-' .județean de partid se analizează periodic mersul aprovizionării populației, situația livrărilor de legume și fructe. Se stabilesc măsuri operative pentru respectarea graficelor, distribuirea cît mai corectă a fondului de marfă pe localități, impulsionarea în- silozării de iarnă. Membrii biroului comitetului județean de partid vizitează cu regularitate piețele, magazinele ți depozitele, acționînd, pe loc, pentru înlăturarea dereglărilor care apar pe fluxul aprovizionării populației. Cu ocazia acestor controale s-a dovedit că organele comerciale dispun de suficiente forțe și mijloace pentru a satisface în bune condiții cerințele cumpărătorilor. Dar, totodată, a reieșit că atît direcția comercială județeană, cît și întreprinderea pentru valorificarea legumelor șl fructelor, comisia de prețuri, inspecția comercială de stat nu-și îndeplinesc consecvent atribuțiile ce le revin. Numai așa se explică de ce măsuri bune, stabilite cu ocazia diferitelor analize și controale, sînt după 2—3 zile date uitării. Consecința ? Lesne de bănuit : noi goluri tn aprovizionare, de unde necesitatea unor noi măsuri.Astfel, cu ocazia unui raid Întreprins recent prin piețe, magazine și

depozite de legume și fructe, ne-am convins că actualul fond de marfă nu este pretutindeni bine gospodărit, rezervele de iarnă nu au ajuns încă, în totalitatea lor. în depozite, iar pe alocuri carențele privind respectarea regulilor de comerț sînt evidente. în piața din municipiul Piatra Neamț unitățile I.L.F. pun în vinzare, la prețuri de calitatea I, mărfuri depreciate și nesortate. La magazinul nr. 5, de exemplu, cartofii se vindeau nesortați. Magazinul Agrocoop, din aceeași piață, deși dispune de marfă suficientă, din cauza deselor inventare, stă mai mult închis.Piața din orașul Tg. Neamț funcționează practic numai în ziua de luni, cînd este tîrg. în restul săptămînii peste munții de varză și cartofi se trag prelatele, iar vînzătorii se retrag prin birouri. O situație nesatisfăcătoare am întîlnit la magazinul I.A.S. din orașul Bicaz, unde se țineau în vinzare peste 1 000 kg de roșii depreciate. La magazinul Agrocoop din Săvinești produsul de
Mihai IONESCU, 
Ion MANEA, 
Octav GRUMEZA, 
Cezar IOANA

(Continuare în pag. a IV-a)
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Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

In numele poporului khmer, al Frontului Unit Național, al Guver
nului Regal de Uniune Națională și al meu personal, rog pe Excelența 
Voastră, guvernul și vajnicul popor român să primească mulțumirile pe 
care cu emoție vi le adresăm, pentru urările și felicitările pe care ați 
avut bunăvoința să ni le adresați cu prilejul sărbătorii noastre naționale.

Este o mare fericire pentru noi să beneficiem de prietenia, stima și 
nobilul dumneavoastră sprijin care constituie o puternică încurajare și 
ne dă convingerea de a obține victoria finală în lupta noastră de eli
berare națională. Aducem omagiul nostru Republicii Socialiste Româ
nia și Excelenței Voastre, care sprijiniți cu vigoare cauza justă a po
poarelor din lumea a treia, ce luptă împotriva imperialismului, pentru 
apărarea dreptului sacru de a dispune liber de soarta lor, pentru liber
tate și independență națională.

Ca și Excelența Voastră, îmi exprim convingerea că relațiile dintre 
cele două state ale noastre se vor dezvolta continuu spre folosul po
poarelor khmer și român și pentru triumful cauzei progresului și păcii 
în lume.

NORODOM SIANUK
șeful statului și președintele 
Frontului Unit Național al 

Cambodgiei

Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumim Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru me
sajul de bune urări adresat cu ocazia aniversării încoronării.

Adresăm cu căldură, la rîndul nostru, urări de bine Excelenței 
Voastre și de continuă prosperitate pentru țara dumneavoastră.

H^ILE SELASSIE
Împăratul Etiopiei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit din partea tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, o telegramă prin 
care, în numele C-C. al P.C. Bulgar, al Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia și al său personal, transmite familiilor minerilor care și-au pier
dut viața în catastrofa de la mina Certej-Săcărîmb compasiunea sa pro
fundă și sincere condoleanțe.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a primit o telegramă trimisă de dr. Osval
do Dorticos Torrado, președintele Republicii Cuba, prin care, tn numele 
poporului și Guvernului Revoluționar al Cubei și al său personal, exprimă 
sentimentele de profundă compasiune și solidaritate în legătură cu ca
tastrofa care a avut loc în centrul minier Certej-Săcărîmb. Folosesc pri
lejul — se spune în telegramă — pentru a vă reînnoi mărturia înaltei 
mele stime și sincerei prietenii.

•
 Comunistul trebuie să se afirme ca revoluționar care nu precupețește nimic 

pentru slujirea cu devotament a intereselor poporului, să iacă dovada mi
litantului care-și consacră toată capacitatea creatoare promovării noului, 
să iie intransigent față de fenomenele negative, să se ocupe continuu de 
lărgirea orizontului său spiritual, să fie primul care să-și înfrîngă tarele 
unor rămășițe ale mentalităților retro grade.

Ion DOROFAN,
secretar al organizației de partid 
de la atelierul mecanic
Uzina de aluminiu Slatina

•
 Cuvlntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia plenara din 3—5 no

iembrie 1971 constituie un document de importanță majoră, politică și fi
losofică, pentru orientarea viitoare a activității multiple a societății noastre 
socialiste. Este un document care exprimă clar, categoric și în același timp 
nuanțat, concepția unitară, comprehensivă a socialismului în domenii de 
importanță vitală pentru progresul societății, un impresionant document al 
gîndirii romănești creatoare. v

Acad. Ath. JOJA

•
 Fără dogme, șabloane și erori, să participăm la opera de înnobilare a su

fletului, la lucrul asupra gîndului, la care sîntem chemați ! Și să nu uităm — 
o, acesta e un lucru atît de important 1 — că obligația și dreptul ca un co
munist să fie „cinstit, curajos și demn" nu se referă atît Ia eroii cărților 
noastre, ci la autorii cărților noastre, adică la noi, la noi înșine. Da, chiar 
Ia noi! Noi trebuie să fim așa. Nu numai ceilalți, nu numai plăsmuirile 
noastre. Ci noi. Să nu uităm asta. Este o datorie și un drept.

ADRIAN PAUNESCU

O
 In cadrul formației spirituale a comunistului, trebuie să ocupe un loc im

portant, diriguitor, orizontul politic : singurul în măsură să orienteze efi
cient bagajul de cunoștințe al specialistului, să fundamenteze o „erudiție ac
tivă", să determine o conduită practi că adecvată, adică militantă.

Dr. ing. Ion CORNEA, 
director adjunct științific, 
Institutul de geofizică aplicată
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Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Aramă, aur și, încă, a- dieri de verdeață : 8 noiembrie, luni... In Drăgă- nești-Vlașca, la fel ca pretutindeni, între Dunăre și Carpați, zi splendidă de toamnă. Ora mesei. S-au strîns 120 de oameni în fața „Bordeiului" (o construcție mare, nouă, dar cu numele moștenit de la vechile căsuțe ce se aflau pe aici) : oamenii ascultă glasul unei femei tinere, îmbrăcată în- tr-un palton cu blană bru- mărie. Ea citește extrase din cuvlntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu în încheierea plenarei din 3—5 noiembrie, precum și textul hotărîrii adoptate de plenară. iAlături, printre cei care ascultă, soțul ei — Dan Morlova. Soții Morlova sînt amîndoi ingineri horticoli, au intrat de-o dată în partid, fiecare conduce un sector al fermei legumicole ; a- cum au adunat oamenii laolaltă, ca să citească Împreună.— Această lectură, ne spune inginera Maria Morlova, o consider un prim contact, de moment. în fapt, documentele cu care ne-a îmbogățit plenara cuprind un întreg univers de probleme pe care trebuie să-I adîncim. tn primul rind trebuie să considerăm aceste probleme în ansamblul lor. Expunerea de la recenta plenară este un model de analiză politică și dialectică, în care FIECARE PASAJ este „pasajul care ne privește", din

simpla cauză că oricare latură a muncii noastre, fie ea cit de tehnică, e nemijlocit legată de conștiință. dele muncii. După cum dozezi îngrășămintele, așa iese leguma, tn fapt, însă, n-ai cu cine aplica tehni-

CONȘTIINȚA 
SOCIALISTA

— forță de progres și civilizație 

a satului cooperatist 
PRINTRE COOPERATORII DIN DRĂGĂNEȘTI- 

VLAȘCA

— Un exemplu ar fi binevenit...
Convingem 

cu ajutorul rezul
tatelor I— S-ar zice, de pildă, că problemele de agrotehnică țin foarte strict de meto-

ca dacă nu-i convingi pe oameni. „Rețetele" moștenite din bătrîni se vădeau o piedică puternică : ideea veche se vădea în practică un „dăunător" mai mare decit dăunătorul parazit, provoca uneori pagube mai mari. Am făcut atunci experiențe cu loturi mici : oamenii au văzut, cu pro

priii lor ochi, diferența dintre o metodă și alta, s-au convins PRIN REZULTATE de superioritatea metodelor științifice. Marea superioritate a expunerii tovarășului Ceaușescu derivă tocmai din această legătură cu faptele vieții, această optică — profund marxistă — a comparării vorbei cu fapta, afirmației de principiu cu rezultatele concrete. Să convingem oamenii nu prin edicte administrative, ci prin rezultate, prin fapte, prin argumentul imbatabil și ultim reprezentat de practică — — iată un principiu care mi se pare prezent în mai fiecare pasaj al expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu.— Aceasta este propaganda prin fapte, adaugă tov.Alexandru Ogrinja, secretarul de partid al organizației din C.A.P., dar, firește, noi trebuie să folosim toate formele de convingere. Imediat ce au apărut documentele plenarei ne-am împărțit răspunderile : avem șapte organizații de bază și am delegat șapte cadre, care să citească fragmente din expunere și din celelalte documente, să aibă discuții cu oamenii, să răspundă la întrebări. Trebuie să găsești cuvintele cele mai potrivite, pe înțelesul
Sergiu FARCAȘAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR 
AL PARTIDULUI

societății noastre socialiste
>

90 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MIHAI GHEORGHIU BUJOR 

O VIAȚĂ EROICĂ ÎNCHINATĂ 
CAUZEI CLASEI MUNCITOARE

Una dintre cele mai pregnante și mai caracteristice trăsături ale societății noastre socialiste o constituie unitatea indestructibilă a poporului în jurul partidului, unanim recunoscut drept forța politică conducătoare a națiunii. Rolul conducător al partidului comunist, consemnat și în Constituția țării, prestigiul și autoritatea imensă de care se bucură, constituie rezultatul unui îndelungat proces istoric, concluzia experienței pe care a acumulat-o poporul român în lupta sa pentru eliberare socială și națională.Este cunoscut că clasicii mar- xism-leninismului, subliniind necesitatea rolului conducător al partidului comunist, ca legitate a revoluției și construcției socialiste, au stăruit și asupra căilor afirmării acestui rol. „Comuniștii — scria Marx — sint, așadar, din punct de vedere practic, partea cea mai ho- tărîtă a partidelor muncitorești din toate țările, partea care împinge mereu înainte ; din punct de vedere teoretic, față de restul masei proletariatului ei au superioritatea de a înțelege limpede condițiile, mersul și rezultatele generale ale mișcării proletare" (Marx-Engels, 
Opere alese, vol. 1, pag. 25). Reluînd și întregind această idee, Lenin sublinia că „avangarda își îndeplinește sarcinile sale de avangardă numai atunci cînd știe să nu se rupă de masa care se află sub conducerea ei, cînd știe intr-adevăr să ducă înainte întreaga masă". (V. I. Lenin, 
Opere complete, voi. 45 ,pag 25).Aceste idei au călăuzit și activitatea partidului nostru care, în decursul existenței sale semicentenare, invingînd tot felul de piedici și greutăți, a dat o expresie tot mai clară în politica sa năzuințelor și aspirațiilor maselor populare, izbutind tocmai în acest fel să-și sporească tot mai mult influența în rîn- durile lor. Pas cu pas partidul a reușit să-și extindă rolul de conducător politic asupra a noi și noi pături, grupuri și categorii sociale, în condițiile aspre ale ilegalității, partidul a reușit să atragă sub steagul său, in luptele sociale pentru drepturi și libertăți democratice, pentru o viață mai bună, detașamente din ce în ce mai numeroase ale clasei muncitoare, tot mai mulți oameni ai muncii aparținind altor pături și categorii sociale. Largi forțe democratice și patriotice a izbutit să atragă partidul sub influența sa prin faptul că a acționat ca stegar curajos al luptei împotriva politicii de fascizare a țării și a pregătirilor de război. In perioada dictaturii fasciste și a războiului antisovietic, el a mobilizat și raliat în jurul său, în lupta pentru eliberarea țării de sub jugul fascist, pentru redobîndirea independenței și suveranității naționale, covîrșitoa- rea majoritate a națiunii, practic totalitatea ei, asigurînd înfăptuirea insurecției armate din august 1944. în fapt, rolul conducător exercitat de partid în organizarea și desfășurarea insurecției armate a pus temelii din cele mai puternice pentru afirmarea și dezvoltarea ulterioară a rolului conducător al partidului în societatea noastră.O etapă decisivă în statornicirea rolului conducător al partidului a fost aceea a marilor bătălii sociale de după eliberarea țării de sub jugul fascist, cînd avea să se decidă dacă România va păși mai departe pe calea profundelor transformări revoluționare care să ducă la făurirea noii orînduiri, sau se va întoarce la vechile rînduieli bur- ghezo-moșierești. Partidul a reușit atunci să se manifeste efectiv ca forța conducătoare a poporului pe calea progresului. Istoria țării nu mai, cunoscuse situații în care linia politică, lozincile unui partid să fi fost însușite și urmate de mase at.it de largi.Crearea partidului unic muncitoresc prin unificarea P.C.R. și a P.S.D. pe baza marxism-leninismu- lui, asigurind realizarea deplinei unități politice și organizatorice a clasei muncitoare, i-a dat acesteia posibilitatea să-și îndeplinească mai bine rolul de clasă socială conducătoare în revoluție, reprezentind un factor important in întărirea rolului conducător al partidului ei.Acest rol a cunoscut un proces de continuă consolidare, pe măsură ce masele s-au convins prin proprie experiență de concordanța dintre lozincile partidului și faptele sale. Decisiv a fost in acest sens faptul că sub conducerea partidului : a fost cucerită puterea politică de către clasa muncitoare și aliații săi ; pămintul a trecut in mîinile celor ce-1 muncesc ; principalele mijloace de producție au devenit proprietate socialistă ; a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea omului de către om ; România s-a înscris pe traiectoria unei vertiginoase dezvoltări economice și culturale. Ca un element deosebit de important trebuie subliniat, de asemenea, faptul că partidul a știut să acționeze ca exponentul consecvent al celor mai înalte interese și aspirații ale poporului de independență și suveranitate națională. Partidul a îndeplinit cu succes rolul de stat major al construcției socialiste, de inițiator și organizator al operei de industrializare socialistă, de cooperativizare a agriculturii, de dezvoltare a științei și Culturii. Prin faptul că toate victoriile în lupta revoluționară au fost obținute datorită conducerii de către partid, s-a întărit continuu prestigiul partidului in popor, care și-a unit tot mai strins rindurile in jurul său. Expresia cea mai pregnantă a acestui proces este încrederea nemărginită cu care întregul popor urmează și înfăptuiește politica partidului, pe care o consideră drept propria sa politica. După cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „partidul nostru nu și-a impus rolul de forță politică _ conducătoare în societatea noastră : ei și-a cîștigat acest rol prin lupte grele, prin singele militanților săi vărsat in bătălii de clasă cu exploatatorii, prin dragostea ți abnegația cu care comuniștii au servit și servesc interesele supreme ale întregului popor” (vezi Nicolae 
Ceaușescu : „Rolul conducător al 
partidului în etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste" ; „Lupta de cla
să", nr. 4 din 1971, articolul „Parti
dul comunist — conducătorul revo
luției și construcției socialiste în 
România").

In noua etapă pe care o străbatem, aceea a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, sporesc și mai mult rolul și răspunderile ce revin partidului comunist.Care sint coordonatele, factorii care impun, ca o necesitate obiectivă, ca o cerință legică, creșterea rolului conducător al partidului ?înainte de toate, sporirea complexității și nivelul calitativ mai înalt al sarcinilor. Făurirea socialismului multilateral dezvoltat presupune, așa cum cini noi, de mare amploare, domeniul dezvoltării și modernizării forțelor de producție, al perfecționării relațiilor de producție, al relațiilor sociale în ansamblu, al organizării societății, al adîncirii democrației, al dezvoltării conștiinței socialiste, formării omului. Tocmai îndeplinind acest rol de stat major al dezvoltării societății noastre socialiste, P.C.R. stabilește sarcinile ridicării la un nivel superior a operei de industrializare, cu caracteristicile specifice atribuite a- cesteia în actualul cincinal, de modernizare și valorificare a rezervelor agriculturii cooperatiste, de creștere a eficienței în întreaga e-' . ' . ' - aștiinței, culturii, invățămîntului etc.Obiective atît de multiple și de diverse n-ar putea fi realizate în mod spontan, deplinirea lor o direcționare lor, o creștere ganizare. înarmat obiective,

se știe, sar-în

conomie, de amplă dezvoltare
de la sine. în- implică, deopotrivă, precisă a eforturi- a gradului de or- numai partidul cunoașterea legilor necesităților realeOr,cua ale societății și avînd o privire de ansamblu asupra dezvoltării ei, poate asigura concentrarea tuturor forțelor, convergența acțiunilor către îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale socialismului. Orice

constructorilor socialismului, să devină participant activi, conștienți la opera de edificare a noii orînduiri. Tocmai aici găsim rațiunea obiectivă, necesitatea, importanța și sensul fundamental al programului P.C.R., adoptat de recenta plenară a Comitetului Central al partidului — program menit să concentreze eforturile tuturor factorilor educaționali în vederea Îmbunătățirii activității ideologice-educative, a ridicării conștiinței socialiste a oamenilor muncii la nivelul exigențelor superioare ale noii etape de dezvoltare a Transpunerea in viațățării noastre, a acestui program va ridica și mai mult rolul conducător al partidului în societate, va spori forța transformatoare a politicii sale revoluționare, va impulsiona și mai mult înaintarea pe calea socialismului și comunismului. în acest sens, în Ex- secretarului general al recenta plenară a sublinia căpunerea partidului la C.C. al P.C.R., se „în a țării noastre, logico-educativă ternică forță, că nou, cu o înaltă conștiință socialistă, cu un larg orizont de cultură reprezintă un factor de prim ordin în întreaga activitate de transformare revoluționară a societății, de edificare a socialismului și comunismului" (vezi N. Ceaușescu : Ex
punere la plenara din 3—5 noiem
brie 1971). întreg Programul adoptat de plenară este o vie expresie a modului în care partidul se manifestă ca torță . conducătoare pe tărîmul operei de modelare a u- nui om nou.Exprimînd interesele vitale ale întregii națiuni, partidul comunist este și rămîne, prin natura și vocația sa, partidul clasei muncitoare,

alnoile condiții de dezvoltare activitatea ideo- devine o pu- formarea omului

slăbire a rolului conducător al partidului nu ar putea decît să atragă după sine risipă și irosire de energie socială, ar fi o sursă de rătăciri și pericole pentru cauza construcției socialiste. Dimpotrivă, întărirea conducerii de către partid este garanția evoluției societății spre socialism.. Societatea, inclusiv societatea socialistă, se dezvoltă prin înfruntarea dintre vechi și nou, care constituie un factor motor al progresului. Viața a demonstrat că și dezvoltarea societății socialiste cunoaște contradicții, care, dacă nu sint sesizate și soluționate just, la timp, pot lua forme antagoniste. Toate acestea fac necesar să existe un for care să studieze a- profundat realitatea, să sesizeze la timp contradicțiile ce apar, să stabilească în fiecare etapă acțiunile ce trebuie întreprinse pentru înlăturarea vechiului, a fenomenelor negative și promovarea noului, astfel ca dialectica dezvoltării sociale să nu se manifeste spontan, anarhic, ci în mod organizat, pe baza unei activități conștiente. Or, nici o altă forță socială nu poate îndeplini acest rol dccît partidul comunist.Este știut că evoluția spre socialismul multilateral dezvoltat, spre comunism, implică o considerabilă lărgire a democrației. Centralismul este impus de necesitățile stricte ale conducerii unitare și planificate, concomitent avînd loc extinderea atribuțiilor organelor locale, crearea unor structuri de natură să asigure stimularea inițiativei maselor, exercitarea efectivă a dreptului lor de decizie în conducerea unităților economice, a treburilor gospodărești, a vieții sociale in genere. Dar nu există riscul ca o asemenea lărgire a democrației să ducă la o pulverizare a unității de gîndire și de acțiune ? Evident că nu — cu o anumită condiție : garanția că organele locale, colectivele, indivizii, avînd atribuții tot mai largi, vor acționa pe linia unei orientări unitare, a unei linii politice unice, este tocmai existența unei forțe politice conducătoare — partidul comunist, (vezi 
N. Ceaușescu : „Semicentenarul 
glorios al Partidului Comunist 
Român (expunere la adunarea 
solemnă din 7 mai 1971) ca
pitolele : „Un obiectiv esențial al 
etapei actuale — perfecționarea 
continuă a organizării societății" și 
„Partidul este poporul reprezentat 
prin cei mai buni fii ai săi").Necesitatea dezvoltării rolului conducător al partidului derivă și din creșterea importanței teoriei în dezvoltarea socială. Revoluția ștlin- țifică-tehnică ce se desfășoară .în lume ridică mereu noi probleme nu numai în fața științelor naturii, dar și în fața științelor sociale. O nouă problematică aduc, pe firmamentul vieții teoretice și politice, clădirea societății socialiste multilateral dezvoltate, evoluția acesteia. Călăuzit de concepția materialismului dialectic și istoric, de știința marxist- leninistă, dispunind de o mare forță de prospectare teoretică, partidul nostru pătrunde esența noilor fenomene, sesizează șl descifrează tendințele ce se prefigurează, găsește soluții corespunzătoare nevoilor practicii, in consonanță cu ultimele cuceriri ale cunoașterii, asigurind astfel, in toate domeniile, o politică științifică realistă.Societatea socialistă are, ca o trăsătură specifică esențială, faptul că este creația istorică conștientă a maselor, iar pe măsura dezvoltării ei. a înaintării spre comunism, a- cest caracter se accentuează și mai mult. Se înțelege că importanța crescîndă a activității conștiente a maselor nu poate să fie desprinsă de sporirea rolului conducător al partidului comunist. Numai partidul, prin munca ideologică-educativă ce o desfășoară, înlesnește celor ce muncesc să-și însușească concepția științifică despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric, trăsăturile morale înaintate, proprii

iar întrucît înaintarea pe calea socialismului poate avea loc numai și numai prin creșterea rolului conducător al clasei muncitoare, a- ceasta impune în mod firesc, logic, și dezvoltarea funcției conducătoare a partidului ei.în procesul dezvoltării rolului său conducător, partidul, ca organism social-politic, trece el însuși prin procese specifice, viața, sa ' internă cunoaște mutații de ordin calitativ, care-i conferă capacitatea de a-și înfăptui rolul în societate în forme noi, superioare. Pornind de la concepția potrivit căreia în noile condiții de dezvoltare a României formele de organizare, metodele de conducere și de muncă nu mai pot fi aceleași ca în perioadele din trecut, Congresul al X-lea a definit într-o concepție unitară și armonioasă căile și modalitățile de exercitare a acestui rol în actuala etapă de dezvoltare a țării. 
(vezi N. Ceaușescu : Raportul 
la Congresul al X-lea al P.C.R., ca
pitolul „Partidul Comunist Român 
— forța politică conducătoare a na
țiunii noastre socialiste" ; „Lupta de 
clasă" nr. 2 din 1970, articolul „Creș
terea rolului conducător al parti
dului in societatea socialistă").Intîi de toate, rolul conducător al partidului se exercită prin elaborarea liniei p'olitice și ideologice, care trasează cadrul muncii curente și al dezvoltării în perspectivă a țării, jalonează munca în toate compartimentele de activitate. Programul vast elaborat de partid la Congresul al X-lea, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, măsurile adoptate in ultimii ani pentru perfecționarea activității in toate compartimentele vieții sociale constituie o expresie a capacității partidului de a conduce amplul proces al maturizării societății socialiste, de a da răspunsuri adecvate problemelor noi care se nasc în acest proces.In exercitarea înaltei sale misiuni, partidul nu se rezumă la elaborarea orientării politice. Conducerea de către partid implică, în concepția marxisi-Ieninistă, atît stabilirea liniei politice, cit și activitatea practică, politică și organizatorică, pentru transpunerea ei in viață. Aceasta nu înseamnă însă că partidul ar acționa prin metode de comandă sau prin măsuri de ordin administrativ. Combătând stăruitor tendințele de a- cest fel, partidul realizează o conducere politică, bazată pe convingerea maselor largi, pe înrîurirea lor ideologică-educativă. întreaga activitate a partidului nostru are menirea de a inflțienta»[«constiinta oamenilor; evidențiind șgfcșprijinind comportamentele înaintate in muncă, în societate, în viața de toate zilele, stimulind spiritul de inițiativă și de răspundere comunistă, cultivind intoleranța față de lipsuri, față de atitudinile reprobabile, dezvoltind simțul noului și receptivitatea față de tot ce irumpe din creativitatea maselor.Conducerea de către partid nu înseamnă căi el s-ar substitui sau s-ar suprapune organelor de stat sau organizațiilor obștești. Sensul unei asemenea conduceri este acela de a orienta politic, a deprinde a- ceste organe și organizații să abordeze problemele do specialitate de pe pozițiile politicii partidului. Orice sarcină — pe plan economic, social, cultural?— are, în condițiile societății noastre, și un caracter politic, iar ceea ce urmărește partidul este ca organismele cărora le incumbă nemijlocit rezolvarea lor să înțeleagă acest caracter și să le soluționeze in i conformitate cu el.înfăptuirea liniei partidului' este asigurată, de asemenea, prin exercitarea controlului de partid — sistematic și profund — m toate sectoarele construcției socialiste, (vezi 

modificările aduse de Congresul al 
X-lea prevederilor Statutului refe
ritoare la atribuțiile organelor lo
cale și dreptul de control al organi
zațiilor ele partid, capitolele V și VI).

Preocupat de realizarea în condiții cit mai bune a rolului său în societate, partidul apropie tot mai pronunțat conducerea politică de unitățile de bază, de locurile unde se realizează valorile materiale și spirituale ale societății. In această lumină a fost aplicat complexul de măsuri elaborat de Conferința Națională a partidului, destinat să elimine paralelismele și suprapunerile, să promoveze relații directe între cadrele de conducere pe linie de partid, de stat și ale organizațiilor de masă•să înlăture verigile intermediare, ceaa ce a dat putința partidului, e- șaloanelor sale, să acționeze cu și mai multă eficiență, (vezi N. 
Ceaușescu : Raport la Conferința 
Națională a P.C.R. din decembrie 
1957, capitolul „Perfecționarea con
tinuă a formelor și metodelor de 
organizare și conducere a vieții so
ciale").în angrenajul social, partidul ocupă un loc bine definit ; el. reprezintă centrul vital al organismului nostru social, fiind un educator colectiv, îndrumătorul poporului. Dar raporturile partidului cu masele nu pot fi concepute unilateral. Integrîndu-se în viața poporului, partidul găsește aici surse inepuizabile dc inspirație, învățăminte și experiență. Tocmai de aceea, partidul conduce societatea în condițiile unui larg și permanent dialog cu oamenii muncii, în cursul căruia se produce un flux continuu de idei și experiență atît de la partid la mase, cit și de la mase spre partid. Punerea în dezbaterea publică a celor mai importante legi și măsuri, mai mult chiar, a unor importante documente de partid, ca de pildă Programul de îmbunătățire a activității ideologice, educative, metoda curentă a vizitelor de lucru ale conducătorilor de partid în diferitele județe ale țării și unități sînt dovezi grăitoare în acest sens.Desigur, partidul nu este o noțiune abstractă. EI este format din oameni și, ca atare, rolul său conducător sc exercită și el de către oameni. Aceasta implică grija și preocuparea continuă pentru a se asigura :o compoziție a rîndurilor partidului, care să reflecte caracterul său muncitoresc și în același timp configurația reală a societății în fiecare etapă, mutațiile ce survin în structura ei socială și culturală; tocmai în felul acesta partidul își amplifică posibilitățile de a cunoaște și exprima cit mai fidel interesele și aspirațiile tuturor claselor și păturilor sociale, de a le organiza și mobiliza la înfăptuirea politicii sale (vezi „Lupta de clasă" 
nr. 2 din 1971, 
structură 
creșterea 
partidului comunist") ;o inaltă calitate a membrilor de partid, ințelegind prin aceasta devotament față de cauza socialismului, fermitate revoluționară ; o pregătire politică și ideologică iot mai ridicată, unită cu o solidă competență profesională și o ținută morală corespunzătoare, incit oriunde ar lucra, la orice nivel și oricare ar fi natura sarcinilor care le revin, membrii de partid să acționeze ca militanți de elementeca ai spre stabilite

și obștești,

I

articolul „Noua 
socială a României și 
rolului conducător al

frun- intr-adevăr de dinamizatori și maselor, con- îndeplinirea o- de partid.
te. ca avangardă, organizatori ducîndu-le biectivelor 
(îndatoririle membrilor de partid 
sint precis definite in Sta
tutul P.C.R. ; o înfățișare cu
prinzătoare a profilului moral po
litic al comunistului este cuprinsă 
in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie a.c., capitolele 
„A fi comunist înseamnă a-ți însuși 
marxism-leninismul în spirit crea
tor" și „Organizarea întregii vieți 
sociale pe baza principiilor eticii 
și echității socialiste").Un ansamblu de măsuri adoptate în ultimul timp urmărește perfecționarea pregătirii politice și de specialitate a cadrelor de partid, înarmarea lor cu știința conducerii societății, astfel incit să-și poată îndeplini in cit mai bune condiții sarcinile încredințate 
(vezi Hotărirea C.C. al P.C.R. 
cu privire la perfecționarea pre
gătirii cadrelor de partid, de 
stat și ale organizațiilor de masă 
in problemele conducerii activității 
economice și sociale. („Scinteia" din 
17. II. 1971), Hotărirea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. privind 
organizarea Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" („Scinteia" din 3.X.1971), 
măsurile cu privire la organizarea 
școlilor inter județene de partid, etc)Una dintre condițiile de bază ale îndeplinirii misiunii istorice ce-.l revine partidului este unitatea rîndurilor sale. De aceea partidul nu ar putea admite nici un fel de acțiuni care ar slăbi unitatea de fier a rîndurilor sale, coeziunea sa interioară.care centralismul meiul acestui principiu, in cadrul partidului se asigură o disciplină de neclintit și o largă democrație, care presupune, dezbaterea, liberă, fără nici un fel de opreliști, a tuturor problemelor, confruntarea reală a părerilor în scopul adoptării unei poziții oomtuie. Un șir de măsuri adoptate după Congresul al (X-lea privind îmbunătățirea structurii organizatorice și lărgirea atribuțiilor organelor locale de partid, perfecționarea metodelor de lucru, au urmărit aplicarea consecventă a centralismului democratic. în același timp, partidul urmărește cu stăruință statornicirea în activitatea organelor sale centrale și locale a principiului muncii colective, în strinsă îmbinare cu întărirea răspunderii personala.Urmat cu dragoste și încredere nețărmurită de întreaga națiune, Partidul Comunist Român perfecționează neîncetat modalitățile prin care iși exercită rolul conducător. Aceasta este garanția realizării pînă la capăt a Înaltei misiuni ce-i revine in societatea noastră, factorul fundamental care chezășuiește înaintarea victorioasă a României pe calea socialismului și comunismului.

încă de la începuturile ei, mișcarea muncitorească din România a atras, sub drapelul său de luptă militanții revoluționari cei. mai hotărîți, conștiințele cele mai înflăcărate de idealurile unei lumi mai bune. Ea a numărat în rindurile ei numeroși intelectuali care și-au consacrat întreaga lor viață slujirii idealurilor eliberatoare ale proletariatului.O asemenea personalitate de la a cărei naștere s-au împlinit 90 de ani, a fost Mihai Gheorghiu Bujor.Viața și activitatea sa au constituit un , exemplu de devotament pentru cauza clasei muncitoare, de patriotism și dragoste pentru popor, de umanism revoluționar.M. Gh. Bujor și-a început educația socialistă in cadrul Cercului de studii sociale din lași, la ultimii ani ai veacului trecut, în climatul social- științific și cultural progresist pe care îl crease în jurul ei revista „Contemporanul". Prezența lui în mișcarea socialistă în primii ani ai secolului nostru, cînd intelectualii „generoși" părăsiseră partidul clasei muncitoare, era un indiciu convingător nu numai al trăiniciei convingerilor socialiste ale tînărului intelectual ieșean, ci și al forței de influențare și de convingere a ideilor socialiste pe solul românesc. Exmatriculat de la Universitatea din Iași petru ideile sale revoluționare, Bujor a devenit in scurt timp unul dintre cei mai activi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră. Publicist talentat, el. a fost numit la Conferința muncitorească din 1906 redactor responsabil al gazetei socialiste „România muncitoare". în această calitate, a acordat atenție folosirii intense a corespondențelor din fabrici și ateliere, ceea ce a conferit gazetei un puternic colorit și spirit muncitoresc.Modest, recunoscîndu-se totdeauna un elev plin de admirație față de personalitatea lui C. Dobrogea- nu-Gherea, M. Gh. Bujor a devenit curind, el insuși, unul dintre cei mai iubiți conducători ai mișcării muncitorești. în presa socialistă s-au publicat zeci de articole și discursuri, rostite de Bujor la întrunirile muncitorești, care dezbătind aspecte importante ale realităților so- cial-politice, economice și culturale din România, au contribuit la educația de clasă a muncitorilor români, afirmînd atitudini care fac cinste ginditorului socialist român.în timpul marii răscoale țărănești din 1907 M. Gh. Bujor a exprimat poziția cea mai înaintată a socialiștilor, a mișcării muncitorești din țara noastră, față de răscoală — aceea de sprijinire directă, mergînd pînă la chemarea șoldaților de a trece de partea răsculaților. în manifestul „Către concediați și rezerviști", al cărui autor a fost Bujor, soldații erau chemați să treacă „de partea 
răsculaților" ca să lupte împotriva 
„dușmanului adevărat". „Niciodată 
gloanțele voastre in pieptul țăranilor 
asupriți". ...Adept înflăcărat al reconstituirii partidului clasei muncitoare, Bujor a desfășurat o intensă activitate politică și ideologică în vederea pregătirii congresului partidului socialdemocrat din 1910. Ales încă din 1907 în conducerea Uniunii Socialiste, membru al Direcției revistei teoretice de mare prestigiu „Viitorul social", Bujor a prezentat in fața Congresului de reconstituire a P.S.D.R. din ianuarie 1910 „Partea principială" a programului partidului clasei muncitoare în care se sublinia că, atunci cînd „cerem deci îm
bunătățiri și reforme, lumină și bu
năstare, noi luptăm nu numai pen
tru realizarea intereselor unei clase, 
ci luptăm pentru țara întreagă".Cuvinte înflăcărate de dragoste față de țară și poporul său, izvorite. dintr-o înțelegere profundă a socialismului științific, a scris M. Gh. Bu

jor în legătură cu atitudinea clasei muncitoare față de primul război mondial, evidențiind raportul ineluctabil dintre patriotism și socialism, interesele poporului român de a-și desăvîrși unitatea națională. „Socia
lismul nu este și nu a fost niciodată 
pentru desființarea patriilor... Pa
triile sînt cadre naturale și istorice 
de dezvoltare a popoarelor. In aceste 
cadre s-a întemeiat pentru fiecare 
națiune o existență proprie, cu tradi
țiile ei, cu viața ei sufletească, cu 
idealurile ei, cu civilizația. ei“.O pagină strălucită din activitatea revoluționară a lui M. Gh. Bujor o reprezintă participarea sa la lupta pentru apărarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a primului stat socialist din lume. Ca și întregul partid social-democrat din România,

din a cărui conducere făcea parte, în timpul primului război mondial, Bujor a rămas credincios principiilor internaționaliste ale proletariatului, dezvăluind caracterul imperialist al războiului izbucnit in 1914. Cînd, în 1916, guvernul român a intrat în război, lui M. Gh. Bujor 1 s-a fixat domiciliu forțat. El a fost eliberat laI mai 1917, de către muncitorii ieșeni, cărora li s-au alăturat mulți soldați ruși, însuflețiți de idei revoluționare. Evacuîndu-se la Odesa, o dată cu multe grupuri.de muncitori români, între care se aflau sute de membri ai P.S.D.R. și ai sindicatelor, Bujor a luat parte activă la organizarea Comitetului român de acțiune social-democrat, la editarea ziarului „Lupta", în paginile căruia socialiștii români au salutat victoria Revoluției din Octombrie și au chemat pe muncitorii români la sprijinirea și apărarea acesteia.Conducător recunoscut al militanților socialiști români, Bujor l-a vizitat de două ori pe Lenin la Smol- nîi, pentru a discuta problemele organizării luptei împotriva dușmanilor Marii Revoluții în sudul Rusiei. în timpul războiului civil din Rusia cînd, după cum se știe, multi români s-au înrolat în Armata roșie, Bujor a condus organizarea acestora în regiunile sudice ale Rusiei. Gazeta „Comunistul" editată de el la Odesa, în anul 1919, a reflectat viu în coloanele sale participarea inter- naționalistă a sute și mii de români la lupta pentru apărarea tînărului stat sovietic. ,■întors ilegal în țară, la sfirșitul anului 1919, Bujor a fost descoperit și arestat în martie 1920 de organele regimului burghezo-moșieresc careII urmăreau cu ură ca pe un redutabil adversar politic. Deși știa că în țară va fi condamnat la ani grei de temniță, mai ales pentru rolul lui în organizarea acțiunilor de sprijinire a statului sovietic, Bujor a privit in

față acest risc, considerînd ca o datorie să se întoarcă în mijlocul clasei muncitoare din România, aflată in toiul unor puternice lupte revoluționare. Acestor sentimente d® patriotism fierbinte, guvernanții burgheziei și moșierimii, orbiți de ura lor de clasă, le-au răspuns prin înscenarea unui proces politic, al cărui răsunet s-a intors împotriva autorilor lui. Procesul lui Bujor din primăvara anului 1920 a prilejuit o afirmare și mai clară a patriotismului și internaționalismului, a spiritului revoluționar al proletariatului român. Respingind acuzațiile de așa- zisă „trădare", Bujor a exprimat în cuvinte emoționante încrederea sa în capacitatea revoluționară a clasei muncitoare din țara noastră, a poporului român. ,,Eu știu, spunea el, că schimbarea ordinii sociale la 
noi, pentru care am luptat și sper 
să lupt și in viitor, nu se poate face decît de poporul român. Cunosc istoria și știu că revoluțiile n-au sorți 
de izbîndă decit atunci cînd izvorăsc 
din chiar adincul maselor".Condamnat și întemnițat, Bujor avea să rămînă in închisoare nu mai puțin de 14 ani. Condamnarea sa, ca și detenția și regimul ce i s-a aplicat în închisoare au prilejuit numeroase manifestații de protest din partea muncitorimii și a cercurilor progresiste, democratice — care au avut drept rezultat în cele din urmă eliberarea lui Bujor, în 1933, înainte de termenul de expirare a condamnării.La părăsirea închisorii Doftanz îi 1933, Bujor era același luptător dîri, încrezător în forța proletariatului român. încrezător în justețea și noblețea idealului său socialist. El a reluat lupta, dornic să se afle, ca totdeauna in trecutul său îndelungat de militant, acolo unde era mai multă nevoie de el. Puținul răgaz petrecut în libertate în anii 1933—1937, Bujor l-a consacrat acțiunii de unire a tuturor forțelor muncitorești, cauzei constituirii Frontului Unic Muncitoresc. în acest timp, el a publicat mai multe lucrări. Una dintre a- cestea, consacrată evenimentelor de la 13 decembrie 1918, a dus la arestarea, judecarea și o nouă condamnare a sa în 1937. Regimul sever de deținut politic la Jilava, apoi in lagărul de la Tg. Jiu avea să continue pentru Bujor pînă la 23 august 1944.însuflețit de aceleași idealuri pentru care luptase peste patru decenii. Bujor a desfășurat după victoria insurecției din august 1944, o neobosită activitate politică și obștească. El a fost deputat, membru al Prezidiului Marii Adunări Naționale, președinte al Asociației foștilor deținuți antifasciști. în 1957, a rostit cu a- ceeași căldură, cu care apărase cauza țăranilor răsculați în 1907, cuvîn- tarea de la Adunarea solemnă consacrată împlinirii a 50 de ani de la marea răscoală.M. Gh. Bujor a încetat din viață in plină activitate la 17 iunie 1964.Una dintre ultimele lucrări scrise de M. Gh. Bujor și apărută postum a fost o excelentă monografie consacrată lui Ștefan Gheorghiu, tovarășului său de luptă de la începutul secolului. în pagini pline de dragoste și admirație pentru omul și revoluționarul Ștefan Gheorghiu, Bujor a descris, indirect, o parte însemnată a propriei sale vieți de luptător.Destinul lui M. Gh. Bujor, de luptător revoluționar, ne dovedește încă o dată cit de bogată în oameni d® mare valoare morală, devotați cauzei clasei muncitoare și însuflețiți totodată de. cele mai nobile sentimente patriotice este istoria mișcării muncitorești din țara noastră.

Nicolae COPOIU

Ca în legenda meșterului 
Manole...

Factorul hotăritor asigură această unitate este democratic. în te- : principiu, in se neclintit și

Paul RADOVAN

I

I

I

în februarie 1971, în comuna noastră a început construirea unui magazin de către întreprinderea de construcții din Pitești. Din luna aprilie, însă, lucrarea, după ce ajunsese la planșeu, a fost sistată, meseriașii plecînd la alte o- biective din județ. Am intervenit, la Uniunea județeană a cooperativelor de consum ; ni s-a pro-' mis că lucrările vor fl reluate, dar acestea au rămas simple promisiuni. După atîtea luni de zile, zi-, durile clădirii, supuse riilor, au .început de pe se degradeze. Este lesne ce se va întîmpla pînă an cînd — așa după cum ță constructorul — se Vor lucrările. Cine va suporta bele ?

rațională a spațiilor de depozitare ale magazinelor de încălțăminte și de desfacere a legumelor și fructelor. Nu este cazul ca și aceste chestiuni să capete răspunsul cuvenit ?
Telefonul mut

T

intempe- acum să de bănuit paste un ne anun- relua pagu-
Miliai S. RAVAȘ
primar al comunei 
iudețul Vîlcea

Alunu.

Pe Bulevardul Preciziei, din cartierul Militari, s-a dat in folosință, cu doi ani in urmă, o modernă autogară, menită să satisfacă cerințele traficului de transport al cetățenilor din și spre comunele din jurul Capitalei. Autogara deservește zilnic peste 25 009 de călători. De necrezut aproape, dar în această mare și modernă construcție nu se află nici un post telefonic ; cel mai apropiat este situat Ia aproape 1 km depărtare. Cei sosiți în Capitală sînt puși în imposibilitatea de a comunica telefonic cu alte puncte ale orașului.Am făcut nenumărate sesizări la Direcția de Telecomunicații a Capitalei, dar pînă acum n-am primit nici un răspuns.

cheiat cu acest prilej este semnat de numai 8 membri ai consiliului de conducere al C.A.P., din totalul de 19. O altă' ilegalitate săvirșitâ de conducerea C.A.P. este și faptul că s-au acordat 11 ari teren lot în folosință numitului Șerban Ilie, care nu a prestat și nu prestează muncă in C.A.P... în perioada cercetă- f;4 rilor, s-au acordat două săptămiiV conducerii C.A.P. să intre în legalitate. Dar consiliul de conducere al C.A.P. nu a făcut acest lucru, a venit cu diverse motive neîntemeiate".Așadar, iată constatările făcute de către Comitetul executiv al Consiliului popular județean Ilfov, care, în linii generale, adeveresc sesizarea. Ne-am fi așteptat ca, față de toate acestea, în răspuns să ni se comunice și măsurile luate în consecință. Ar fi fost firesc ca opinia publică să afle ce măsuri s-au luat împotriva celor vinovați pentru abuzurile săvîrșite în comună. Este ceea ce așteaptă, în continuare, din partea Consiliului popular al dețului Ilfov, atît cetățenii din muna Gruiu. cit și redacția. ju- co-
Așteptăm un nou răspunsPrintr-o scrisoare sosită lă redacție. Ion Beică din Bocșa, județul Caraș-Severin, str. Făgărașului nr. 16, a sesizat o seamă de lipsuri din diferite sectoare de activitate din oraș : transportul in comun se desfășoară defectuos, în magazinul centrului de legume- fructe și în cel de încălțăminte plouă ; din cauză că depozitul de legume-fructe este închis de trei luni de zile, au fost refuzate mai multe vagoane de cartofi necesari aprovizionării populației etc.Scrisoarea a fost trimisă Consiliului popular orășenesc Bocșa, de unde s-a expediat redacției un răspuns care eludează chestiunile principale sesizate ; se încearcă doar unele justificări în tegătură cu intirzierea dării în folosință a unei stații de alimentare cu benzină a autobuzelor. Atît și nimic mai uluit. Nu se spune un singur cuvînt despre măsurile luate pentru înlăturarea deficiențelor din rețeaua comercială a orașului, nici ce s-a întreprins pentru folosirea

Gheorghe POZDERîE
Str. Ghirlandei, nr. 9-Bucutești

Numai simple constatări?Beriescu semnala într-oredacției noastre,Elena scrisoațe trimisă printre altele, unele abuzuri săvîrși- te de cătae anumite cadre de conducere și rude ale acestora din C.A.P. Gruiu, județul Ilfov, și din cadrul consiliului popular comunal (privind vinzarea ilegală a unor terenuri din vatra satului. însușirea unor bunuri din avutui obștesc etcl.lată ce ne răsnunde Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Ilfov, căruia i s-a trimis această scrisoare. Spicuim din răspuns : „Consiliul de conducere al C.A.P.. în mod nelegal a vîndut 500 mp teren in vatra satului, numitului Șerban Ferenț. pentru care s-a încheiat și un proces verbal, tatea provine din faptul ban Ferent nu este cooperator și nici nu pe teritoriul comunei, ei Teleorman, iar procesul
Nelegali- că Șer- mernbru locuiește in ju le ul Verbal in-

La balul de sîmbătă 
seara...La ultima chenzină, salariaților întreprinderii noastre. Fabrică „Flacăra Roșie" — București, li s-a oferit o surpriză: fiecăruia i s-au reținut cîte 5 lei pentru balul ce urma să aibă loc in sîmbăta imediat următoare. Mai mulți; cînd, firește, motive aii încercat să refuze, chip, pentru că, așa spus, era dispoziția comitetului sindical pectată !Știu că nimeni obliga să dansezi, să participi Ia o seară distractivă, atunci cînd nu ai dispoziție pentru așa ceva ; ui<d. ales că multe salariate din întreprinderea noastră au copii și nu aveau cu cine să-i lase acasă. în fond, cum de-și îngăduie comitetul sindicatului nostru o asemenea ilegalitate, in dauna salariaților întreprinderii '?

Paulina SAW
Str. Olteni, nr. 30, București

și

invo- intemeiate, dar n-a fost cum ni s-a președintelui trebuia res-nu te poatemai.

I

*

*

*

*

grupuri.de
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ADEZIUNE UNANIMĂ LA PROGRAMUL DEDICAT
PERFECȚIONĂRII MORAL-POLITICE A OMULUI!

■

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sosesc, din toate colturile tării, numeroase telegrame prin care oamenii muncii își exprimă satisfacția și recunoștința față de partid, de Comitetul său Central, în frunte cu secretarul general, care au pus în fața întregii națiuni programul de excepțională însemnătate teoretică și practică, adoptat de recenta plenară a C.C. al P.C.R.

Cel mai convingător 
argument: 

exemplul înaintat al comunistului

0 remarcabilă contribuție 
la filozofia politică . 

a epocii noastre

în numele a peste 70 000 de comuniști, al minerilor, siderurgiști- lor, energeticienilor, constructorilor, al tuturor oamenilor muncii hune- doreni, se spune în telegrama comitetului județean de partid, ne exprimăm adeziunea totală, satisfacția legitimă și încrederea deplină față de inestimabilul tezaur de idei, teze și concluzii practice pe care le conține magistrala expunere prezentată de dumneavoastră, stimate și distinse tovarășe Nicolae Ceaușescu, la înalta tribună a plenului Comitetului Central. Comuniștii și, împreună cu ei, toți ceilalți muncitori, țărani, intelectuali hunedoreni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — văd in acest vast și laborios document marxist-leninist programul partidului in domeniul ideologic pentru efervescenta etapă în care am intrat, chezășia sigură a dezvoltării unitare, armonioase, mereu ascendente a societății românești, a triumfului deplin al nobilelor principii ale eticii și echității socialiste și comuniste în relațiile dintre membrii ei.Măsurile pentru îmbunătățirea activității politico-îdeologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, adoptate în luna iulie de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., expunerea prezentată la actuala plenară a Comitetului Central constituie pentru organizația județeană de partid, pentru fiecare comunist, producător de bunuri materiale și spirituale un vibrant apel la dăruire și mai plenară pentru aplicarea neabătută a hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului, un far călăuzitor în a pune la baza procesului de formare a omului nou ' munca, învățămîn- tul, știința.Organizația județeană de partid Hunedoara — detașament de nădejde al Partidului Comunist Român — va face totul, pentru a asigura transpunerea neabătută în viață a programului de educație socialistă, a hotărîrilor adoptate de plenara Comitetului Central.în telegrama comuniștilor din Organizația municipală de partid Petroșani se spune : Ne exprimăm totala adeziune și profunda satisfacție pentru activitatea neobosită, plină de răspundere pe care Comitetul Central o desfășoară în vederea pregătirii temeinice a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră în vederea creșterii aportului lor la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Comitetul municipal, în numele comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc și<&răiesc în Valea Jiului — români, maghiari, germani și de
(Urmare din pag, I)membrilor cooperatori ; nu există nici aici un „patent universal", care să țină locul efortului făcut de propagandist, de agitator, discuției. Am ținut și eu o a- dunare cu oamenii — ieri, duminică, la - o acțiune de muncă patriotică. Am citit și am discutat cu ei vreme de două ore și n-am epuizat nici măcar pe departe mulțimea problemelor. A- poi, mi-am dat seama că trebuie să fac un efort mai j mare de a discuta aceste ■ probleme pe măsura gradului de înțelegere al cooperatorilor.— în ultimii ani n-a crescut nivelul lor de cultură ?

Un ochi proaspăt: 
perspectiva viito

rului— Dă-mi voie, Alexandre, intervine președintele C.A.P., Iov. Radu Rîciu. (S-a înserat, discuția continuă în biroul președintelui). Noi am făcut o analiză serioasă, pentru că problemele ridicate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în propunerile făcute în iulie și acum, la plenara din noiembrie, ne obligă să reconsiderăm, să reanalizăm critic munca noastră, să nu privim nici un aspect al muncii din comună ca „bine știut", ci să-1 cercetăm din nou, în lumina practicii. Aveam, cum știți, la întemeierea cooperativei, cam două mii de brațe de muncă active ; azi, prin dezvoltarea industrială a țării, avuția obștească a cooperativei a crescut nemăsurat fată de anul întemeierii (capacitate totală 23 milioane de lei, față de 28 mii lei în anul întemeierii), pe cinâ numărul brațelor active s-a înjumătățit ; mulți tineri au plecat la oraș, an devenit constructori, muncitori, tehnicieni. Noi acționăm astăzi între oameni tu o medie de virată' mai ridicată decît a- veam cu zece ani în urmă. Trebuie ă le vorbim oamenilor pe nțelesul lor despre marii; probleme ridicate de pa-tid în fața întregului pope : problemele e- ducării în spirit colectivist, echitatea socială, respectarea legalităii, întărirea de

alte naționalități — își exprimă ho- tărirea ca, urmind neabătut îndemnul și exemplul dumneavoastră, Să desfășoare in continuare o și mai vie activitate bogată în conținut, pătrunsă de un spirit militant, revoluționar, să muncească intens pentru însușirea mărețelor idei cuprinse in recentele documente de partid, pentru continua noastră pregătire politică și ideologică.în telegrama membrilor cooperatori, a consiliului de conducere al C.A.P. Chilișeni, comuna Udești, județul Suceava, se spune :Noi vedem in clarvăzătoarea dumneavoastră expunere grija deosebită și permanentă a conducerii superioare de partid pentru perfecționarea tuturor laturilor vieții economico-soclale, pentru crearea tuturor condițiilor menite să ducă la așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste, la deschiderea căilor pentru realizarea în practică a acestor principii. Ne sînt. vii în memorie măsurile prezentate de dv. ■ și adoptate de către Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român in iulie anul curent, cu privire la îmbunătățirea muncii politico-ideologice și cultural-educative de masă, ca și recenta expunere la plenara Comitetului Central al partidului care completează și mai pregnant direcțiile în care trebuie să acționăm sub conducerea directă a organizației de partid, pentru creșterea necontenită a conștiinței socialiste a fiecărui membru cooperator, în scopul formării unei atitudini înaintate față de muncă, față de avutul obștesc, pentru dezvoltarea spiritului combativ, ferm față de neajunsuri si pentru promovarea cu curaj a noului.întruniți în ședință festivă de comunicări științifice, ocazionată de împlinirea unui deceniu de la 'înființarea institutului, .împreună cu cercetători, din • București. Brașov, Cluj. Craiova, Constanța, Galați, Iași, Oradea. Pitești. Suceava și Timișoara, se arată în telegrama adresată de cadrele didactice și studenții Institutului pedagogic din Bacău, vă rugăm să primiți, stimate tovarășe secretar general, un sincer omagiu de profundă gratitudine pentru orientarea justă, științifică, marxist-leninistă creatoare, pe care dumneavoastră ați imprimat-o întregii noastre activități didactice, educative si de cercetare. Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a da viață politicii de dezvoltare a învățământului. culturii și științei . în patria noastră, in- struind și educînd studenții în spi; ritul muncii creatoare închinată partidului și poporului, pentru a 
mocratismului prin participarea conștientă a masei la conducerea treburilor obștești, problemele eticii socialiste și comuniste și ale intransigenței, . combaterea spiritului de nepăsare, de pasivitate.— Care socotiți că ar fi sarcina principală ce' vă revine prin documentele plenarei din 3—5 noiembrie ?— Plenara înseamnă o consolidare a tot ce ne-a adus bun pină acum con-

pină vom îndeplini nu se știe ce condiții, uitîndu-se că a trecut timp de cînd construim o . viață nouă și că unele principii s-ar cuveni mai iute transportate din lume.a viitorului în cea a realității înconjurătoare. Marele merit al secretarului general al partidului a fost și acela că ne-a arătat că de noi depind înfăptuirea mai grabnică a echității socialiste, consolidarea unui nivel înalt de

CONȘTIINȚA
SOCIALISTA

— forță de progres și civilizație 

a satului cooperatist

ștrucția socialistă, o reafirmare a tot ce ne este mai scump, a tot ce-am făurit, dar și o schimbare, in sensul intețirii, accelerării, a- dincirii procesului de educare a colectivului nostru, a noastră înșine. Sarcina principală, ața cum reiese din documente, este aceea a participării fiecărui comunist, fiecărui cetățean, la îndeplinirea marelui program de educație comunistă și de mai dreaptă așezare a relațiilor in societatea noastră — într-u'n cuvînt, la îndeplinirea marelui program de formare a omului. De multe ori despre aceste probleme se vorbea ca despre lucruri îndepărtate de viața noastră : omul nou era așezat în nu știu ce viitor îndepărtat. relațiile necesare intre oamenii societății socialiste erau socotite ca un deziderat de viitor, aminat

conștiință, că sînt suficiente condiții obiective pentru a avea exigențe sporite față de fiecare membru, al societății socialiste. Noi n-am văzut cit de mari sfnt puterile și posibilitățile noastre — și tocmai aici tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat un imens ajutor fiecărui comunist, fiecărei organizații din țara noastră.— Ați putea arăta cum se traduc aceste idei la nivelul cooperativei agricole ? /
Condiția succesu
lui : consultarea 

masei— Am văzut, răspunde tov. Al. Ogrinja, că oricît de important ar fi ciștigul, el nu duce automat la succese, dacă nu se înso

ridica România socialistă pe cele mai înalte culmi ale civilizației moderne.Ofițerii, subofițerii, militarii în termen și salariațij civili djn Comandamentul trupelor de grăniceri arată în telegrama adresată C.C, al P.C.R. :■ Exprimîndu-ne adeziunea totală față de. programul de educație comunistă, vă adresăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumirile noastre profunde pentru rolul remarcabil ce l-ați" avut în elaborarea și. fundamentarea a- cestui program științific, care răspunde necesităților reale ale vieții noastre, oferă soluțiile cerule stringent de actuala etapă, sînt menite să acționeze asupra factorilor care condiționează mersul nostru înainte. Vă asigurăm, tovarășe secretar general, comandant suprem al forțelor armate, că ns vom dărui întreaga energie și putere de muncă traducerii în. viață a politicii mar- xist-leninjste a partidului, a programului Partidului Corpunist Român pentru îmbunătățirea activității ideologice, astfel incit întreaga muncă politico-educativă din cadrul trupelor, de grăniceri să-și a- ducă . o . contribuție hotărîtoăre la formarea unor ostași-cetățeni cu o înaltă, conștiință revoluționară, temeinic instruiți, .gata ca. împreună cu toți militarii forțelor armate, să apere cu voință de granit, înfăptuirile socialiste ale poporului, independența și suveranitatea țării, * hotarele scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România,Intr-o altă telegramă adresată C.C. al P.C.R., secretarului general al partidului de personalul Academiei militare sa spune :Pe baza fiotărlrii Plenarei C.C. al P.C.R., vom lua toate măsurile pentru îmbunătățirea programe’or privind activitatea politico-ideolo- gică și cultural-educativă a cursurilor de științe sociale, ne vom spori contribuția la educarea comunistă, patriotică și internaționalistă a întregului personal, astfel îneît absolvenții Academiei militare să cu- Inoască nu numai arta conducerii și ; instruirii trupelor, ci și tăria mo- I rală de a învinge, înaltul șimț al datoriei, și ohoarei militare, driigos- ' tea. țață , de patrie,..pioppr ,și partid, ' ' ■ încredințăm conducerea, parțițlu- . i lui, pe dumneavoastră personali tovarășe comandant suprem al forțelor armate ale Republicii Socialiste România, eă vom. munci . cu înalt simt de răspundere, cu combativitate militantă, pasiune și fermitate revoluționară pentru sporirea forței educative a întregii noastre activități, pentru pregătirea . de cadre, înarmate cu concepția despre lume și viață a clasei muncitoare, cu o temeinică pregătire militară; comandanți activiști de . partid, cu . înalte calități intelectuale, morale și de luptă, gata în orice moment să apere cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea patriei noastre socialiste. (Agerpres)
țește de o muncă la nivelul conștiinței. Am făcut tabelb și desene, începînd cu un avion și terminînd cu un melc, care arătau venitul diferitelor brigăzi. Ei bine, oameni care se mulțumiseră luni In șir cu un venit mic, acum se zbateau ca să nu mai fie între codași. Am văzut deci că nu doar venitul contează, ci și mulțumirea sufletească a omului. In ce privește apărarea avutului obștesc, ne-am pus problema de a-i face pe oameni Să se simtă ei înșiși responsabili ; nu să angajăm un paznic, căci un paznic nu ajunge acolo unde nu-i conștiință, ci să creăm o opinie de masă. La fiecare sesizare primită — despre nereguli, favoritism, furtișaguri sau socoteli necinstit întocmite — imediat președintele și cu mine, sau cu altcineva, a verificat adevărul sesizării. Unde era adevărat, s-au luat măsuri pe loc. Totul, în văzul lumii, pe față, fără menajamente pentru rubedenii sau „funcții". Nu ajunge să fii cinstit, trebuie să-i dai masei posibilitatea de a te controla, a se încredința că ești cinstit.— Cred, intervine din nou tovarășul Radu Rîciu, că sînt de mare folos pentru propria noastră activitate metodele de muncă, principiile pe care le desprindem din studierea modului de a acționa al Comitetului nostru Central, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal. Și între aceste metode se cere să numim, în primul rind, consultarea oamenilor, a maselor. Chiar cînd ai o idee de care ești sută la sută sigur, tot e bine să te consulți. Cînd e vorba de un lucru bun, el învinge — dar învinge mai bine, mai iute, atunci cind la ideea ta sînt părtași oamenii pe care i-ai consultat, Programul pe care l-am dezbătut azi derivă din propunerile — inspirate de tezaurul științei marxist- leniniste și dintr-o studiere profundă a realităților României socialiste de azi —- făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu in iulie 1971. Justețea acestor propuneri și faptul că ele au fost dezbătute și însușite de milioane de oameni le fac să fie o forță de nebiruit a mersului nostru înainte.

Cînd în urmă cu cîteva luni am dezbătut în adunarea generală a organizației noastre de bază documentele din iulie elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi am reflectat mult asupra acelei prevederi in care se arăta că „este necesar să ne preocupăm de ridicarea nivelului pelitic, a conștiinței comuniste a tuturor membrilor de partid, deoarece fiecare membru dc partid, la locul său de muncă, trebuie să fie un activist, un luptălot pentru înfăptuirea liniei politice generale a partidului nostru, pe care să o înțeleagă, să știe să o explice, s:i-i convingă și pe alții de justețea ci". în răstimpul care a trecut de la dezbateri, făcînd o retrospectivă a muncii noastre, am redescoperit adevăruri uneori uitate ; ne-am clarificat multe probleme legate de esența muncii de partid care constă in formarea conștiinței oamenilor, in cultivarea idealului și convingerilor comuniste.Ca programul nostru de muncă să 
fie cit se poate de clar, să cuprindă obiective precise, zilele trecute secretarul ge iț-ral a! partidului ne-a înfă- țiș-t.t ineii 6 dată, intr-o sinteză strălucită un npu și nesecat izvor de idei privind țel.ul in care omul nou al societății noantre, edifipindu-se pe șine, este chemat să făurească o lumo nouă. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu a avut un puternic ecou în colectivul nostru de muncă, a fost primită cu deosebit interes pentru că sarcinile ce ne-au fost înfățișate îi privesc pe toți, membri și nemembri de partid, li se adresează tuturor.Pornind de la realitățile care ne înconjoară, aș tine.să arăt că tînăra industrie a aluminiului românesc cunoaște, alături de celelalte ramuri ale industriei', o dezvoltare impetuoasă. In anul 197,r producția de aluminiu, comparativ cu cea din 1970. va fi mai mare de două ori. De altfel, cîteva hale de electroliză sînt de pe acum aproape gata centru a ti date în funcțiune. Cît de firesc este ca, o dată cu dezvoltarea uzinei noastre, să ne îngrijim și de formarea unei înalte conștiințe socialiste a întregului colectiv pentru ca el să poată acționa în mod conștient, responsabil ' pentru atingerea unor înalți parametri de funcționalitate.Potnind de la faptul, subliniat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că trebuie să judecăm oamenii nu după vorbe și declarații, ei după fapte, după felul cum realizează în practică hotă'rîrile si legile statului, am trecut să acționăm energic p'erltfu a ridica Și mai mult calitatea și rolul comuniștilor în viața colectivului nostru, pentru ca fiecare dintre membrii organizației noastre să se preocupe să muncească mai bine decît pînă acum, cu mai multă exigență și spirit de răspundere. Sintem ferm deciși să acționăm consecvent, în toate împrejurările. să ne situăm pe poziții partinice și să determinăm în felul acesta în- cetățenirea în viața colectivului nostru a principiilor eticii și echității socialiste și comuniste, să asigurăm ca aceste principii să devină trăsătura caracteristică a modului nostru de viață și de muncă.Firește, toate aceste trăsături proprii fizionomiei spirituale a membrului de partid se dobîndesc atîl prin grija statornică a organizației de partid, cît și prin efortul propriu de autodepășire în pregătirea politică, de perfecționare morală pe care-1 cerem din partea fiecărui membru de partid.- Comunistul trebuie să se afirme ca revoluționar care nu precupețește nimic pentru slujirea cu devotament a intereselor poporului, să facă dovada militantului care-și consacră toată capacitatea creatoare promovării noului, să fie intransigent față de fenomenele negative, să se ocupe continuu de lărgirea orizontului său spiritual, să fie primul care să-și în- fringă tarele unor rămășițe aie mentalităților retrograde. Ca toate aceste norme de conduită, ca și altele, să aibă acoperire în fapte, să nu rămî- nă vorbe goale, organizația noastră se îngrijește să creeze cîmp liber de manifestare exemplului personal, înaintat al fiecărui comunist, acesta fiind după părerea mea argumentul politic cel mai convingător cu care poate exercita o puternică influență în mijlocul colectivului unde trăiește și muncește.

Recitind textul expunerii secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, la deschiderea recentei plenare a Comitetului Central am făcut unele asociații cu specificul activității din geofizică. Noi, cercetătorii din sfera geofizicii aplicate, investigăm adeseori 'adîncurile intangibile ale pămintului cu ajutorul ultrasunetelor sau al curentului electric. Intr-un fel, intr-un asemenea mod specific, adecvat s-a cercetat, așa cum a reieșit din dezbaterile plenarei, stadiul atins in dezvoltarea acestei „entități spirituale" care este conștiința revoluționară, comunistă a oamenilor muncii din țara noastră. Printr-o procedură riguros științifică, partidul a pus in evidență, a analizat cu minuție un „obiect." care pentru mulți mai constituie încă un prilej de temere subiectivistă : „acest teren e prea complex", prea „subtil", prea „fluctuant"... Metodologia ma- terialist-dialectică de studiere a fenomenelor vieții sociale, materialis- mul-istoric, s-a dovedit, in mîinile și mințile conducătorilor noștri, un instrument eficace, fertil. A reieșit, cu prilejul analizei întreprinse, intre alte sarcini actuale, și nevoia întăririi profilului politic al specialistului. indiferent de domeniul in care acesta activează, primatul formației politice în raport cu orizontul profesional. Obiectiv general, care vizează, în concordanță cu substanța întregii expuneri a secretarului general al partidului, o activitate de durată — „pe termen lung", cum spunem noi cercetătorii — dar de maximă însemnătate pen

Desigur, noi nu descoperim acum aceste calități. Ele sînt proprii multor membri de partid din organizația noastră și trebuie să devină în egală măsură caracteristici ale tuturor comuniștilor ; de aceea, pentru unii dintre noi reprezintă un ideal spre care avem, datoria să aspirăm cu toată ardoarea. ■ Spunînd toate a- cestea, mă gindesc la un aspect al lucrurilor : euiioseîndu-ne neajunsurile din propria activitate, avînd o mai mare claritate asupra modului cum trebuie sa afirmăm in viață principiile comuniste ale eticii și echității, nu vom acorda nimănui „dispensă" de la aceste norme fie el t.înăr muncitor de curînd integrat în colectiv, fie muncitor cu state mai vechi și, cu atît mai mult, membrilor de partid. Nu ne vom mulțumi ca activitățile organizației și cerințele de ridicare a nivelului de pregătire politico-ideolocică să' le rezolvăm mereu cu aceiași tovarăși, in timp ce alții să primească cu multă ușurință „motivări" de la ele.Sintem convinși că ridicarea continuă a rolului politic conducător al partidului la locul nostru de muncă, triumful nobilelor principii ale modului de viață comunist sînt condițiile esențiale de care depind creșterea uzinei, dezvoltarea producției, edificarea ca oameni demni de timpul pe care-1 trăim, afirmarea ea o forță de șoc in propulsarea a tot ce este mai înaintat în muncă și in viață, prin puterea exemplului personal. Iar aceste condiții avem toate motivele să le satisfacem pe deplin ;— spre binele nostru al tuturor, spre mipdria timpului în care trăim și muncim.
Ion DOROFAN,
maistru,
secretar al organizației de partid 
de la atelierul mecanic 
Uzina de aluminiu Slatina

Un gest de adâncă prețuire 
față de cultura română„Comunistul trebuie să fie cinstit, curajos, demn, să lupte cu ardoare pentru adevăr, pentru dreptate și libertate".
NICOLAE CEAUȘESCUSufletul meu e plin uneori de îndoieli și de întrebări. Și dacă n-ar fi așa, n-ar mai avea rost să vreau să merg, mi-ar fi suficient să mă ti- răsc, sau să înot. Mă gîndesc la zbuciumul veacului, ridic ochii și văd pe vreun ceas din turn ora acelei zile, strictă și trecătoare, și deși știu că e doar a acelei zile, îmi vine să și cred că e ora 10 dimineața a veacului XX, Pe planetă izbucnesc ruguri, pe care sint arși mai ales aceia care observă, în ultimele veacuri, .că Pămîntul se învirțește. In unele părți ale lumii chiar a observa că planeta se învîrtește a rămas un delict grav. Ici și colo e sugrumată, intr-o noapte sau înțr-un deceniu, libertatea cîte unui popor, pe ochii căruia imperialiști așează ochelari ce nu-i. mai dau voie acelui popor să vadă altceva decît o imagine fixă, lipită pe sticla ochelarilor. Guvernele cad și guvernele se ridică de trei ori pe secundă, în țări în care inconsistența vine din inexistența unei avangarde puternice și unite. Dar ora 10 a dimineții veacului arată că înșelăciunea, lașitatea, umilința nu mai pot dura mult, că Minciuna, Nedreptatea și închisoarea nu. pot constitui,. mai departe, modul existenței bulgărelui ce uneori nu se învirte, ci trece în convulsii prin jurul Soarelui.Sint mindru că acum cîteva zile, făcînd portretul comunistului român, portretul virtual al ființei noastre morale, tovarășul Ceaușescu a opus cu vehemență cinstea — înșelăciunii, curajul — lașității, adevărul — minciunii, dreptatea — nedreptății, și a omagiat libertatea, rațiunea cea mai a- dîncă a fibrei umane.Sufletul meu e plin, uneori, de îndoieli și de întrebări. Dar cît de sigur de mine, cît de decis și de fericit am fost in orele in care am înțeles mai profund drumul pe care ne aflăm, marele noroc pe care-1 avem, lupta grea pe care trebuie s-o du

tru formarea omului de tip nou, a comunistului.Pe primul plan se înscriu, în această ordine de idei, eforturile sale privind rezolvarea practică a unor cerințe efective ale sectoarelor productive. Apoi, concomitent — așa cum se sublinia la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — specialistul trebuie să-și va
Concepția materialistă 
deschid® specialistului 

vaste orizonturi

lorifice cunoștințele și măiestria do- bindită și intr-un alt sens: ea participant la extinderea sferei de cunoștințe in domeniul științific, tehnic de specialitate, precum și ca propagator activ al culturii științifice in masele largi.Cel care acționează astfel devine implicit, și un model al comunistului ce activează pe terenul cercetării ; un factor, deci, nu numai de eficiență economică practică, de cultură, dar și de moralitate : mai exact de „moralizare" in sens nou, socialist și comunist. Diversitate de

Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara din 3—5 noiembrie 1971 constituie un document de importantă majoră, politică și filosofică, pentru orientarea viitoare a activității multiple a societății. rtoastre socialiste.Este un document care exprir^ clar, categoric și, în același tim' nuanțat, concepția unitară, comprehensivă a socialismului in domenii de importanță vitală pentru progresul societății, un impresionant document al gindirii românești creatoare.Doresc să subliniez doar cîteva aspecte care m-au interesat în cel mai înalt grad și anume :Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- firmă necesitatea absolută a unei viziuni raționaliste și realiste asupra lumii — natură, societate și gîndire — viziune care decurge din considerarea lucrurilor în ele însele prin mijlocirea intelectului nostru universalizam și nu prin interpretările deformante ale iraționalismului și 'misticismului. Secretarul general al partidului afirmă clar capacitatea rațiunii de a găsi adevărul asupra fenomenelor naturale și sociale, și respinge tezele iraționalismului și misticismului, curente străine profilului spiritual al poporului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu pune în fața noastră problema valorilor morale, într-o vreme cînd aceste valori morale, ca și cele logice, sînt atacate, în fel și chip, de mărunți și versatili sofiști. Omul e, prin definiție, o ființă Înzestrată cu rațiune. Ordinea logică a generat necesitatea unei ordini morale, astfel Incit morala și rațiunea sînt intim legate între ele.Omul este csențialmente o ființă cu aspirații și înclinări morale, fiindcă e în mod definitoriu o ființă rațională.Nici individul, nici societatea nu 

cem. sacrificiile pe care le avem de făcut, renunțările cărora avem să le surîdem bărbătește, construcția măreață și subtilă la care sintem chemați ; în orele in care mi-am dat seama că echitatea socială trebuie să fie din ce în ce mai mult o realitate decurgind din însăși esența societății noastre socialiste, în orele în care am înțeles că nici vorbă nu poate fi de conștiință, dacă fiecare dihtre noi nu se va gindi întîi la''propria sa conștiință, la propria sa muncă."La această plenară ce a dezbătut înalte concepte și fapte de fiecare zi, tovarășul Ceaușescu a dat din nou un frumos exemplu personal, refe- rindu-se la aprecierile asupra muncii sale : „Multe din cele spuse la adresa muncii și calităților mele le consider adresate poporului meu, al cărui fiu sînt, acestea reprezintă tocmai calitățile poporului nostru minunat".Nu există om, în această țară, care să nu știe măsura în care faptele materiale, spirituale și morale ale României ultimilor ani se datorează și tinărului, neînfricatului nostru conducător. Nu există om care să nu vadă cită energie consumă acest bărbat de dimineață pină seara, lucrînd aproape în văzul lumii, secundă de secundă la cîrmă, realizind în mod continuu un raport direct cu țara și, in același timo, cu lumea. Iar faptul că tovarășul Ceaușescu a spus : „In munca încredințată de partid și popor mă străduiesc să activez cit mai bine, și fără îndoială că atunci cînd nu totul merge cum ar trebui, simt că și in munca mea sînt neajunsuri și lipsuri...", înseamnă un covirșitor exemplu pentru noi toți, un exemplu care ne obligă. Căci nici vorbă de conștiință colectivă — acolo unde fiecare crede că problemele incep de la ceilalți încolo, că el iese din discuție.Cum ar putea, oare, acel portret ideal al comunistului să prindă în- tîia realitate, dacă nu în felul în care tovarășul Ceaușescu a rostit cuvintareâ sa de închidere a plenarei, în felul cum a condus plenara ? De puține ori ca în clipa în care ascultam această cuvintare, 
planuri de manifestare, în care el influențează prin modul în care gin- dește, dar mai ales prin felul în care acționează.Referindu-ne la unele aspecte larg dezbătute în plenară — cum sînt cele ale democrației și echității comuniste — trebuie să remarcăm faptul că știința și tehnica contem

porană favorizează, ba chiar presupun, o participare democratică, extrem de largă, a majorității cercetătorilor la fixarea temelor, desfășurarea cercetărilor, conturarea și finalizarea rezultatelor. Fără a ignora numeroasele progrese înregistrate în înțelegerea și aplicarea practică a acestor deziderate — politice și profesionale totodată — trebuie să remarcăm, în deplin a- cord cu concluziile și indicațiile plenarei, că, in prezent, există multiple posibilități de ameliorare a practicilor și atitudinilor în rețeaua Creației tehnico-științifice. Ici șl 

pot renunța la valorile morale fără a,se cufunda in animalitate și, respectiv, anarhie.Mai mult ca oricare alta, societatea socialistă trebuie să se întemeieze pe respectul valorilor morale, eliberate de limitările societăților vesocialiste.Jar moralitatea și raționalitatea .rebuie să domnească și în relațiile internaționale, tradueîndu-se prin deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor, prin respectul independenței, prin neamestecul în treburile interne, prin neintrebuințarea forței sau amenințării cu forța.Dreptul forței trebuie să cedeze in fața Dreptului și Eticii internaționale. Și în această problemă capitală, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus o strălucită contribuție la așezarea relațiilor internaționale pe o bază da raționalitate și echitate.El și-a cucerit, astfel, o poziție internațională excepțională, fiind printre cei mai aleși oameni din lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rezolvat, în mod magistral, o problemă a gindirii filosofice și politice : raportul dintre UNIVERSAL, PARTICULAR și SINGULAR.In gîndirea sa, atît universalul, cit și particularul și singularul își păstrează drepturile imprescriptibile.Universalul provine din singular, dar el este izvor de inteligibilitate ; el subsistă prin realizarea în singular. Particularul și Singularul nu subsistă, ci există efectiv și primordial.Existentia est sîngularium ; sciential est de universalibus. (Existența aparține singularelor ; știința este despre universale).în ansamblu, documentul, strălucit elaborat de tovarășul Ceaușescu, este o remarcabilă contribuție Ia filosofia politică a epocii noastre.
Acad. Athanase JOJA

m-am simțit mai tulburat și mai mobilizat, Chemîndu-ne pe noi, scriitorii, să ne exercităm vocațiile 
pe punctele de foc ale vieții sociale, să criticăm cu tot curajul ceea ce trebuie- criticat, să nu poleim și să nu ponegrim, secretarul general al partidului a reațjzat,i după ppinia mea, și., un gest.de actincă justiție și echitațe față. de.. .-întreaga cultură , română care .s-a aflat — de preâ multe ori în istorie — in poziție subalternă. Vineri, 5 noiembrie 1971, sufletul meu — plin uneori de îndoieli și de întrebări — a simțit că noi, scriitorii comuniști, sintem chemați (alături de toți comuniștii din această țară) să fim „cinstiți, curajoși, demni" și să luptăm, să luptăm cu ardoare, pentru adevăr, pentru dreptate și libertate, că sintem deci chemați la Fapta Țării.Din fericire, acestea nu sînt cuvintele amăgitoare ale unui om - care e obișnuit să-și ia cuvîntul înapoi, ci programul de viață al unui partid și .morala lăuntrică a unui conducător, ce nu obosesc să lupte și fac astăzi totul pentru cinstea, curajul și demnitatea țării, pentru adevăr, pentru dreptate și libertate.Depinde și de noi, scriitorii, ca aceste cuvinte înflăcărate, pentru care au murit in istorie milioane de oameni, să devină realitate. Căci nimic nu se poate realiza fără participarea noastră integrală, fără munca și lupta noastră de fiecare zi.Sufletele noastre, tulburate cîte- odată de îndoieli și de întrebări, tulburate în mod natural de mersul lumii, întrebîndu-se viu și frenetic, dramatic și fertil, care e mersul lumii, sufletele noastre sint atrase a- cum mai mult ca oricind spre un ideal moral adevărat.Fără tipare rigide, fără dogme, șabloane și erori, să participăm la opera de înnobilare a sufletului, la lucrul asupra gindului, la care sintem chemați I Și să nu uităm — o, acesta e un lucru at.it de important I — că obligația și dreptul ca un comunist să fie „cinstit, curajos și demn", nu se referă atît la eroii cărților noastre, ci la autorii cărților noastre, adică la noi, la noi înșine. Da, chiar la noi ! Noi trebuie să fim așa. Nu numai ceilalți, nu numai plăsmuirile noastre. Ci noi. Să nu uităm asta. Este o datorie și un drept.

Adrian PĂUNESCU

colo mai răbufnesc consecințele u- nor optici și practici egoiste, ținind de ideea „fac eu totul ca să mă afirm" sau „ceilalți nu se pricep" ; după cum nu sînt încă total străine trenarea voită, prin acte și vize, a cristalizării noului, fuga de răspundere, goana după „acoperirea" de sus etc. Mai sînt multe de făcut, în special pe linia ameliorării conștiinței, pentru ca inițiativa valoroasă, utilă, să „curgă" firesc și grabnic pe filiera avizărilor și aprobărilor ; mai sint încă multe de făcut pentru a se ajunge ca la toate verigile angajarea responsabilă în promovarea noului să se desfășoare în deplin acord cu cinstea și echitatea comunistă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta în expunerea la plenară : „Transformarea oamenilor, înarmarea lor cn concepția înaintată despre viață și societate — materialist dialectică și istorică — cu cele mai noi cunoștințe și concluzii ale științei, constituie una din cele mai complicate probleme, cu mult mai prea, in multe privințe, decît dezvoltarea economiei".Pe deplin conștienți de dificultatea sarcinilor ce ne stau în față în acest domeniu, sîntem deciși ca, îndrumați de partid, folosind orientarea și căile pe care partidul ni Ie conturează, să trecem cu hotărîre la abordarea și rezolvarea lor consecventă, tenace. .
Dr. inej. Ion CORNEA, 
director adjunct științific, 
Institutul de geofizică aplicată
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FAPTUL]
divers!
Pentru
trei vieți

I8-a petrecut la Combinatul chi- I mic din Craiova. In urma unui 1 accident tehnic, muncitorii Cor- I nel Boldeanu, Vasile Ciocoi și I Vasile Zugravu au suferit grave I Intoxicații și arsuri. Salvarea lor ■ depindea de o cantitate cit mai I mare de singe. La apelul făcut de | către cadrele medicale, peste 100 muncitori, printre care toți cei I 21 de colegi din secția unde lu- i erau cei accidentați, s-au prezen- • tat la policlinica combinatului. 8 în cîteva minute a fost recol- 1 tată cantitatea de 23 de litri de | singe. Datorită tovarășilor lor de . muncă, cei trei accidentați sînt I acum în afara oricărui pericol. I Tuturor celor ce au fost alături de ei, felicitări pentru gestul și j ajutorul lor care, încă o dată, s-a I dovedit a fi cu adevărat hotărî- Itor. I

Cheia nu era
prin ’
balcon jîntr-una din după amiezile | trecute, Ida Tamaș din Hune- doara a plecat, împreună cu so- I țul său, în oraș după cumpără- I turi, lăsîndu-i în casă pe cei trei • copii ai lor. Seara, cind s-au în- | tors din oraș, au constatat că nu I mai pot intra în casă. Ușa era | încuiată, iar copiii (care dormeau . duși în paturile lor) nu răspun- I deau Ia apel. Văzînd că altfel nu poate pătrunde în apartament, I.T. s-a gîndit să încerce o ulti- I mă... cheie : a urcat la etajul IV I șl l-a rugat pe locatarul de dea- I supra apartamentului său să-i ■ dea voie să iasă pe balcon, pen- I tru ca, de aici, să coboare apoi | la ea în casă ! încercarea de a-și descuia astfel casa s-a dovedit I mai mult decît forțată. în urma I unei mișcări greșite, I.T. s-a pră- • bușit în gol de la etajul III. I Transportată de urgență la spi- I tal, ea a fost salvată, dar s-a ales | cu grave vătămări corporale. ,
Două nunțiAcum cîteva zile, în satul Pu- | ricani, comuna Berești- Meria . (Galați) a avut loc o dublă săr- I bătoare. Pensionarul Dumitru I A Talașman, în vîrstă de 80 de ani, și soția sa Milita și-au ser- I bat nunta de aur. în aceeași zi I îmsă s-a căsătorit și cei de-al I 11-lea copil al lor — Cezar. ■ Au venit la cele două nunți toți 8 cei 11 frați și surori aflați acum | prin diferite colțuri de țară, îm- preună cu un întreg alai de nu- I rorl, gineri și nepoți, care, ori de I cite ori se adună laolaltă, umplu I casa de bucurie. Dar de data a- • ceasta, casa lui moș Dumitru | Talașman a fost parcă mai plină | ca orieînd. Și s-au bucurat atît pentru pasul făcut în viață de 1 prîslea, dar mai ales pentru pă- I rinții care i-au crescut și așezat • pe fiecare la casele și cu rosturile 9 lor. I

Programul P.C.R. pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste Și comuniste relevă, o dată în plus, grija deosebită și preocuparea constantă, susținută, a conducerii partidului și statului nostru pentru pregătirea și educarea tineretului — viitorul patriei noastre. A- cesta va trebui format în pas cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, în lumina celor mai acute cerințe ale progresului material și spiritual al edificării socialiste a țării, a celor mai înalte idealuri ale socialismului și comunismului. O asemenea preocupare este determinată de realități o- biective ale procesului contemporan de dezvoltare e- conomică și socială din țara noastră și din lumea întreagă, care impun o orientare realistă în pregătirea profesională și ideologică a noilor generații, pentru a se putea încadra rapid în viață, în procesul de producție, fără un timp prea lung de adaptare, valorifi- cînd în condiții optime, în folosul societății, cunoștințele însușite în anii școlarității.Desigur, școala superioară își realizează țelul dublu și indivizibil — formarea unui bun specialist și bun cetățean — pe căi și mijloace instructiv-edu- cative complexe. între a- cestea, un loc deosebit de important II ocupă formarea viitorilor specialiști la școala printr-o . ____organică legătură vățămîntului tehnic superior — la care mă voi referi în mod deosebit în cele ce urmează — cu activitatea practică. Cum se știe, în nenumărate rînduri, conducerea partidului și statului nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu au subliniat importanța a- cestui aspect fundamental al studiului din școala noastră superioară în general, din școala tehnică în particular. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem, uneori în cadrul procesului instructiv-educativ s-au neglijat nu numai buna pregătire practică, dar și cerințele obiective ale educației studenților în spiritul interesului pentru profesiunea aleasă, al dragostei și respectului față de muncă, în vederea lichidării lipsurilor manifestate încă din anul universitar trecut, consiliul și conducerea facultății

s-au preocupat de organizarea în mai bune condiții a practicii în producție — îm cadrul unor uzine din Timișoara și al micro- atelierelor de pe lingă catedre — creîndu-li-se posibilități tinerilor să-și formeze, lucrînd alături de muncitori, o concepție și o atitudine socialistă față de muncă, față de responsabilitățile în producție și obștești ale viitorului inginer. Dar trebuie să recunoaștem că sintem abia la început.Incontestabil, pregătirea viitorilor specialiști capătă o dimensiune nouă în iumi-

p&otarea disciplinei de producție, realizarea eficienței economice, promovarea progresului științific și tehnic. Pornind de la simplu la complex, studenții se vor iniția în organizarea unui atelier, a unei secții, a u- nei întreprinderi. Natural că, in acest context, cadrele didactice de specialitate trebuie să contribuie necontenit la crearea „pe viu" a unei organizări superioare, atelierul-școală devenind un model în această privință.Bineînțeles, dotarea atelierelor-școală și a labora-

BUNI SPECIALIST!
BUNI CETĂȚENI
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gătlre șl educare a studenților. Pentru aceasta, s-a întocmit studiul tehnico- economic și este în curs proiectul de execuție care este făcut de către cadre didactice de specialitate din Institutul nostru. In acest cadru se va realiza o practică complexă privind pregătirea în domeniul industriei prelucrătoare la rece, electrotehnicii și e- lectronicii. De asemenea, în planul său de activitate se prevede dezvoltarea cercetării, proiectării și realizarea unor prototipuri de mașini și utilaje, atelierul-școală avînd perspectiva de a deveni o mică uzină producătoare.Dar nici din punct de vedere didactic și nici din punct de vedere educativ nu ni se pare că activitatea studenților în atelierul- școală, activitate care, așa cum am arătat, prezintă o importanță esențială în pregătirea viitorului ingi- sta-

muncii, realizată permanentă
a

Și în-

formarea unor asemenea oameni 
este țelul suprem al școlii 

noastre superioare

na Programului educativ a- doptat de plenara C.C., a recentelor indicații ale conducerii de partid privind o conlucrare strînsă Intre învățământul tehnic, institutele de cercetare și unitățile industriale de producție, ca și organizarea — în cel mai scurt timp — în cadrul facultăților a unor ateliere-școală, dotarea corespunzătoare a acestora șl a laboratoarelor cu aparatură modernă, cu microstațli care să reprezinte imaginea utilajelor modeme din producție. Existența atelierelor-școală în cadrul facultății, pe lingă faptul că va crea cea mai bună condiție pentru efectuarea unei practici însușirea unei sume de noștințe și deprinderi producție — pornind la cele mai simple operații efectuate de un muncitor calificat — va da posibilitate studentului ca, în cadrul procesului de producție din atelier, să facă cunoștință și să-și însușească probleme fundamentale privind organizarea locului de muncă, res-

mai

Și cu- de de

toarelor reclamă investiții importante. Consider însă că prin dubla subordonare a învățămîntului superior tehnic se poate rezolva în mod satisfăcător această dotare. Mă gîndesc, bunăoară, că fondurile necesare pot fi corelate cu cele ale ministerului care patronează facultatea, în cazul nostru Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, ținind seama că această dotare se va valorifica atît în procesul de învățămînt, cît și prin contribuția noastră la procesul de producție. în plus, aceste investiții se vor amortiza în foarte scurt timp prin faptul că o pregătire mai completă și complexă a inginerului este în folosul beneficiarului, deci al ministerului care patronează facultatea.Consiliul facultății noastre și Senatul Institutului politehnic timișorean, împreună cu colectivele de catedră lucrează intens pentru ca, în cel mai scurt timp, atelierul-școală să devină o realitate nu numai ca spațiu și dotare, dar și ca mijloc eficient de pre-

ner, poate suplini giile de practică în uzină, așa cum consideră unii dintre colegii noștri. Un a- semenea contact nemijlocit cu uzina, cu clasa muncitoare, este imperios necesar atît din punct de vedere al formației profesionale, cît și din rațiuni educative, în vederea formării profilului politic, moral al tî- nărului specialist. Nu pledez, firește, pentru simple „excursii" în uzine, ci pentru o formă superioară a legăturii cu producția și oamenii săi, atît a cadrelor didactice, cît și a studenților. Aceasta se poate realiza prin conlucrarea mai largă dintre o catedră sau facultate cu o uzină de profil, uzina formând — în asemănare cu învățământul medical — „clinica" pentru învățământul superior tehnic. într-o accepțiune mai largă, cred că trebuie creată o legătură strînsă între producție și învățământ și printr-un permanent schimb de informații.Pornind de la răspunderea pe care o avem față de societate, față de educarea tinerelor generații care formează viitorul națiunii noastre socialiste, ne vom strădui să ne îndeplinim cît mai bine obligațiile ce ne revin, să asigurăm o pregătire științifică și practică exemplară noilor promoții de ingineri, edueîndu-i în spiritul înaltelor idealuri ale societății noastre socialiste.
Prof. dr. Ing. 
Gheorghe SAVII 
decanul Facultății 
de mecanică
a Institutului politehnic 
„Traian Vuia' 
din Timișoara
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cinema
• Vis de dragoste : SCALA — t,30; 
12,45; 16,15; 19,45.
• Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Oliver (pe ecran lat, ambele 
serii) : SALA PALATULUI (3923)
— 16.30: (3924) — 20,15; PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 20, CAPITOL — 
8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Scoate-ți pălăria cind săruți :
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
e Mihal Viteazul : CENTRAL — 
10; 14,30; 19.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Cortul roșu : DOINA — 11,30; 16; 
19,30.
• Castanele sînt bune : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Așteptarea : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Romeo șl Julleta : LUMINA — 
9—19,30 în continuare.
• Piața Roșie : AURORA — 9; 12; 
16; 19,30.
• Steaua de tinichea : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
GIULEȘTI — 10; 15,30; 17,45; 20.
• Lampa lut Aladin : TIMPURI 
NOI — 9—17,30 în continuare.
• Program de documentare ro
mânești : TIMPURI NOI — 19,15— 
20,30 în continuare.
• Ritmuri spaniole : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.

(Urmare din pag. I)
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17.25 Deschiderea emisiunii. Handbal masculin : repriza a Il-a a meciului' Iugoslavia — Spania (Trofeul Carpați). Transmisiune directă din Sala sporturilor de la Galați. Comentator Cristian Țopescu.18,00 Micii meșteri mari. Din cuprins : • Vehicul pe pernă de aer. • Cum ne construim singuri un18.25 Mult e dulce și atelier, frumoa-

să... Emisiune de prof, dr. Sorin Stati. • Limba română în școală — anchetă realizată cu profesori de limba română, din Craiova, 
o Poșta emisiunii de Alex. Graur.18,40 Tineri soliști de muzică populară. Cîntă orchestra populară a Radioteleviziu- nii, dirijată de Gheorghe Vancu. Soliști : Florica Duma. Ileana Sfetcu, Nicu- lina Blănaru, Dumitru Margine, Gheorghe Roșoga. care pro- dina-18,50 Confruntări. Factorii primează. Adaptarea ducției la cerințele mice ale economiei naționale. Opinii cu privire la

posibilitățile de perfecționare a structurii producției în 1972.19,10 Tragerea Pronoexpres.19,20 1001 de seri.19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 ---
20,30
22.3522,50

Handbal ' masculin : repriza a doua a meciului România — .Franța (Trofeul Carpați). Transmisiune directă din Sala sporturilor de la Galați.Telecinemateca : „Procesul maimuțelor". Cu : Spencer Tracy, Gene Kelly, Frederic March, Florence Eldrige. Regia Stanley Kramer.Pagini celebre din operete. Telejurnalul de noapte.
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bază era lichiorul „Istria", în timp ce, la doi pași, depozitul Agrocoop era supraîncărcat cu cartofi, ceapă, gogo- șari etc. Sondajul efectuat la ore diferite in piață și în unele magazine din orașul Roman ne-a dat prilejul să constatăm că buna aprovizionare a populației este afectată nu numai de lipsa de preocupare pentru sortarea produselor, dar și de practicarea unor prețuri necorespunzătoare.Ne-am deplasat și Ia depozite. în cadrul depozitului I.L.F. din Piatra Neamț, chiar în prezența șefului centrului, Nicolae Marina, se întocmeau acte din care rezulta că s-a făcut sortarea cartofilor ce urmau să fie ex- pediați în piețe și magazine. Dar între acte și realitate nepotrivirea era mare. Cartofii erau nesortați, așa cum au fost preluați de la unitățile producătoare. Nu aveau cu ce face operația respectivă ? Falsul și răul serviciu se făceau cind, în depozit, la doi pași de birouri, două mașini mecanice pentru calibrat stăteau nefolosite. La un asemenea nivel de proastă gospodărire, de lipsă de exigență și răspundere pentru marfă, poate să mai mire că în depozitul Agrocoop din Să- vinești s-au stricat și arunoat mii de kilograme de roșii, ardei grași, țelină și pătrunjel ? In depozitul I.A.S. din Roman, datorită nesortării la timp, s-au depreciat mii de kilograme de mere, iar în. depozitul C.L.F. din ace- , lași oraș, 15Q tone ceapă stăteau ne- t sortate, gata să încolțească.» Zilele trecute neajunsurile din comerțul local au constituit obiectul u- nei analize la comitetul județean de partid, cu toți factorii de răspundere din județ. Cu acest prilej au fost stabilite noi măsuri, menite să determine o îmbunătățire a aprovizionării populației cu legume și fructe. Printre altele, s-a atras atenția asupra necesității sortării cartofilor potrivit STAS-urilor în Rigoare, desfacerea urmînd ,.să se facă pe baza noilor reglementări stabilite de H.C.M._j asemenea, s-a sta- aceste reglementări să fie i fiecare1159/1971. De asemenea, bilit ca ;afișate la unitate de desfa-

• N-am clntat niciodată pentru 
tata : MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mizerabilii (ambele serii) — 9,30; 
13, Oțel — 16,30; 18,45, Indolența
— 21 : CINEMATECA (sala Union).
• Vinovatul este în casă : TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Asediul : VITAN — 16; 18; 20.
• Floarea de cactus : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Săptămîna nebunilor : PACEA
— 15,45; 18; 20.
• Aeroportul : BUCEGI — 10; 16; 
19,15, FLOREASCA — 15,30; 19.
• Povestirile Iul Hoffmann : 
ARTA — 15; 17,45; 20,15.
a Articolul 420 : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30.
• Voi sări din nou peste băttoa- 
ce : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Pe Donul liniștit (seriile I șl 
n) : COSMOS — 15; 19.
• Tick, Tick, Tick : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Șansa : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Sunetul muzicii : CRINGAȘI — 
15,30; 19.
• Cromwell : POPULAR — 16; 19.
• Brigada Diverse în alertă : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Cermcn : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
O Omul orchestră : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Motodrama : VOLGA — 9,15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Floarea-soarclui : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : UNIREA — 15,30; 
18: 20,15.
• Parada circului : MOȘILOR — 
16: 18; 20.
• O floare șl doi grădinari : FLA
CĂRA — 9; 12,15; 15,30; 19.

teatre
O Filarmonica de. Stat „George 
Enescu“ (Sala mică a Palatului) : 
Primul concert din ciclul „Muzi
ca de epocă". Renaștere — Ba
roc — Rococo. Școala franco-fla- 
mandă. Interpretează formația de 
muzică veche condusă de Ludovic 
Bacs — 20.
e Teatrul de Operetă : 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
glale" (sala Comediaj :

My fair

L. Cara- 
____ ____ . Enigma 
Otillel — 20, (sala Studio) : Prima 
zi rte libertate (premieră) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
Iubire pentru Iubire — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30; 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Geamandura
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Snoa
ve cu măști — 9,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Spargere la mie
zul nopții — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Vox Boema
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nlnigra șl Allgru

' — 15 și 17.
o Ansamblul „Rapsodia română" : 
Concert de muzică populară ro
mânească — 19,30.

cere, instituindu-se astfel un control al opiniei publice asupra respectării regulilor de comerț. Totodată a fost aprobat sistemul recepției în lanț, în- cepînd de la producător și pină la bazele de preluare, depozite, centre, magazine. A fost combătută tendința unor gestionari de a ține în vînzare produse căzute la sortare. S-a cerut să se treacă, de urgență, la introducerea preambalării, înființarea sistemului de aprovizionare la domiciliu, diversificarea produselor semi- industrializate și altele. înfăptuirea acestor sarcini va contribui, fără îndoială, la îmbunătățirea, în continuare, a aprovizionării populației din județul Neamț cu legume și fructe.
SATU-MARE. Piețele și magazinele din Satu-Mare oferă în aceste zile condiții bune de aprovizionare pentru toți locuitorii orașului. Rai- dul-anchetă întreprins, împreună cu reprezentanți ai inspecției comerciale, ne-a prilejuit însă constatarea, sau, mai bine zis, reconstatarea unor mai vechi metehne, care dereglează uneori ritmicitatea aprovizionării populației cu legume și fructe. La unitatea nr. 13 din cartierul Someș (responsabil David Iulian) am găsit struguri stricați oferiți cu preț de calitatea I ; la unitatea nr. 10, gestionara Rozalia Hudac vindea, la preț de calitatea I, roșii stricate, alese dintre cele bune, în timp ce lăzile cu roșiile de prima calitate erau dosite în depozitul, magazinului.. In ziua de 28 octombrie, la magazinul nr. 13 nu s-au găsit mere, întrucît; așa cum am aflat ulterior, ajutoarea șefului de depozit (Eva Kovacs) a ținut să „se răzbune" pe gestionară pentru faptul că aceasta refuzase să recepționeze niște lăzi cu mere subdimensionate.Acțiunea de însilozare pentru sezonul rece se desfășoară în ritm intens în toate centrele de legume și fructe ale județului, dovadă fiind, și realizările înregistrate pină la Sfîr-' șitul lunii octombrie. Pe județ, planul de însilozare la cartofi a fost depășit cu aproape 1 200 tone; fiind îndeplinite integral și sarcinile de însi-
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Iozare la ceapă și mere. Sînt în schimb, abia la început, însilozărils, la morcovi, pătrunjel, sfeclă roșie., țelină și alte rădăcinoase. Vizita la cîteva silozuri a evidențiat însă și abateri de la normele în vigoare, privind criteriile calitative de însilozare. Bunăoară, la depozitul de silozuri din Băbești, circa 60 tone de cartofi, grupa b, clasa a 2-a, conțineau cartofi sub STAS în procent de 12 la sută, cu mult peste toleranța admisă. Cauza ? în primul rînd furnizorul, C.A.P. Drăgușeni, a livrat cartofi nesortați (la fel procedează șl alte cooperative), iar depozitul de silozuri, la rîndul său, nu a făcut o sortare corespunzătoare.La silozurile de la Lazuri, care constituie „cămara" de iarnă a municipiului Satu Mare, responsabilul Anton Fischer se plîngea de marile dificultăți pe care le creează furnizorii prin nerespectarea criteriilor de calitate (C.A.P. Caraseu, C.A.P. Hrip, I.A.S. Satu Mare) care livrează marfă nesortată. Misterul tonelor de legume de proastă calitate l-am aflat depla- sîndu-ne la unul din furnizori, la C.A.P. Caraseu. Aici recepționerul Traian Finta încearcă să se scuze : „Știți, mai închid și eu ochii la recepție pentru că altfel șeful fermei legumicole nu-mi mai dă nimic". Iată deci cum un reprezentant al comerțului primește leafă de la I.L.F. pentru a închide ochii la recepție. O mentalitate cum nu se poate mai dăunătoare, o lipsă de exigență de pe urma căreia are de suferit cumpărătorul. întrucît exemplul citat nu e unicul, merită reflectat mai mult asupra spiritului de răspundere cu care se face recepția mărfurilor puse în circuit.

A plecat
un tren j
din gară... |în stația Ploiești Triaj se e- . fectua acum cîteva zile o ma- I nevră : un tren a lăsat, pentru I cîteva minute, 8 vagoane de marfă pe o linie ferată. Dar celor I 8 vagoane se pare că nu prea le 9 convenea să stea pe... linie moar- I tă. Așa se face că, la scurt timp ■ după ce au fost desprinse din | garnitură, n-au mai așteptat nici | un semnal de plecare și, nefiind . asigurate cu saboți, au luat-o din I loc spre București la vale. Și. I după ce au prins viteză, cine să * le mai prindă din urmă. De data I aceasta însă, abia au luat pleca- 1 rea și au fost scoase din... cursă. I In cailea lor, cele 8 vagoane au ■ nimerit peste un tren de I marfă. De prisos să mai spu- | nem că ciocnirea cu acesta le-a trecut, cu adevărat, și pentru I multă vreme, pe linie moartă. I Acum, cei vinovați vor suporta • consecințele de rigoare.
Delapi
datorii .
și-au primit 
pedeapsa IRecent, la Tribunalul munici- I piului București s-a judecat pro- I cesul intentat lui Iulian Dăscă- > lescu și Petrei Sandu, salariați la I O.C.L. Tehnometal din Capitală. | Din 1968. de cînd au funcționat .| în calitate de gestionar și, res- ] pectiv, vînzătoare la organizația ]I comercială amintită, cei doi auI produs, prin repetate sustrageri I de materiale și bani, un prejudi- II ciu de 872 300 lei. Prin sentința » I pronunțată de instanța de jude- Icată, Iulian Dăscălescu a fost I condamnat la 25 de ani, iar Pe- '
I

tra Sandu la 20 de ani închisoa- I re. O sentință în spiritul legii.
[ Rubricâ redactata de :

Dumitru TÎRCOB | 
' Gheorghe DAVID t
Icu sprijinul corespondenților | 

„Scînteii". *

S-a mai ridicat, inclusiv în coloanele ziarului nostru, faptul că în unele întreprinderi persistă un climat de slabă vigilență pentru apărarea proprietății socialiste, ceea ce încurajează cazuri de sustrageri din avutul obștesc. în cele ce urmează nu ne vom opri la fapte în sine, de competența justiției, ci vom căuta să aflăm ce se întîm- plă în unele întreprinderi după producerea unei pagube. ~ unitatea păgubită de repararea prejudiciului, de sancționarea și mai ales de combaterea și prevenirea unor asemenea abateri ?...Sudorul Marin Sîrboiu a fost surprins încercind să sustragă materiale din întreprindere (Uzina de reparații scule și instalații de presiune din. petrol Mo reni). Au fost sesizate organele de urmărire penală. Imediat între aceste autorități și conducerea unității a urmat un dialog susținut :— Este la prima abatere?, s-au interesat organele în drept, pentru a ști in ce dispoziție a legii să încadreze fapta.— Nicidecum ! Mai are o abatere asemănătoare.Așadar, o manifestare antisocială gravă, cu atît mai dăunătoare, cu cît se dovedea a fi repetată. în consecință, după efectuarea actelor de urmărire penală, cauza a fost înaintată justiției.Alături de pomenitul dialog, s-a mai auzit însă șl un alt glas : „Am să demonstrez eu că nu sînt așa cum reiese din dosar”, a a- menințat în surdină M. S. Știa el ce știa. Și iată că. nu trece mult timp și pe masa instanței poposește o caracterizare dată de conducerea unității păgubite. Privim caracterizarea. După ce enumeră un șir de calități privind comportarea în uzină (!) (semnează director Th. Gongu, șef birou personal și învăță- mint FI. Teleanu), aprecierea urcă fără jenă de-a dreptul la superlativ, de parcă ar fi fost vorba de o caracterizare pentru... promovarea în muncă a hoțului : „De asemenea, în afara uzinei, prin comportarea sa (hoțul — n.a.) poate fi considerat un exemplu de conduită morală (!!)“.— Cum așa ?, se vor fî întrebat, pe bună dreptate, membrii completului de

Cum se îngrijește

judecată. Ori e albă, ori « neagră ! Cit temei, cită seriozitate pot avea asemenea susțineri ? Răspuns la această întrebare nu-i greu de găsit. El e conținut în chiar finalul aprecierii cu pricina, care se încheie neutru, după tipicul celei mai banale adeverințe : „Eliberăm prezenta (prezenta laudă, sau caracterizare favorabilă) la cererea sa, spre a-i servi la judecătoria Tirgoviște". Deci eliberăm lauda la cererea hoțului... ! De parcă n-ar fi fost trimis în fața instanței să dea socoteală

nătoare, despre care nu se pomenește nimic. „Omisiunea" se dovedește a nu fi deloc întîmplătoare, nici în cazul de față, nici în altele. Organe de conducere din unele instituții și unități economice, după ce sesizează comiterea unor fapte antisociale, producerea de pagube de către angajați, ulterior, într-o formă sau alta, ajung fie să susțină contrariul primelor a- firmații, fie să revină parțial, colorînd adevărul cît mai în favoarea... vinovatului. De ce ? Ce se urmărește prin asemenea încer-

echivoc de a răspunde la solicitările organelor legii, sau încercări de a-1 scăpa de pedeapsă pe făptaș ?— Ne întîlnim și cu una, și cu alta din manifestări". Oricum, e vorba de un rezultat a) alterării simțului de răspundere față de lege, de avutul obștesc.Urmarea : în Ioc să taie pofta oricăror „doritori" să se înfrupte din averea comună, toleranța neprincipială, nirile" gînd la un fir de păr de ceea ce se poate numi complicitate morală — dînd de
cocoloșirea, „reve- laudative — ajun-

parte civilă, cerînd re- pagubei. Urmaput cuperarea ca legea să-și spună cuvîn- tul, cînd... cooperativa se răzgândește : o nouă a- dresă înștiințează instanța că, de fapt, „C.A.P. nu are nici un prejudiciu 1“Ce se întîmplase ? Din motive pe care încă nu le știe nimeni, Petru Andrei, președintele cooperativei, nu numai că a semnat a- dresa cu pricina, dar a mai și susținut același lucru în fața instanței. Astfel, lucrurile încep să treneze. Un termen de judecată, încă unul... In sfîrșit, chestiunea

Ce om cinstit este hoțul I...
exclamă Înduioșat... păgubașul!

pentru o faptă gravă, cu caracter antisocial 1...Intr-o primă comunicare destinată organelor de urmărire penală, întreprinderea avicolă de stat Crevedia, județul Ilfov, stabilește la 560 de lei cuantumul pagubei produse prin furt de către angajatul său Năs- tase Nicolae. Probele vinovăției fiind concludente, cauza a fost înaintată spre soluționarei judecătoriei Buftea. Dar cursul firesc al legii este întrerupt de o nouă adresă, trimisă, de data aceasta, direct instanței. Și ? Cum-necum, întreprinderea subțiază, negru pe alb, pagubă la... 396,80 lei. Ba, mai mult, adaugă din proprie inițiativă și o caracterizare „adecvată". Iată cum e apreciat hoțul: „angajatul e un element pregătit, conștiincios, util întreprinderii și apreciat pozitiv de colectiv". (Oare ce cuvinte s-or fi folosind, la I.A.S. Crevedia, pentru oamenii cinstiți, dacă hoților li se ridică a- semenea osanale ?)Cît adevăr conțin aceste aprecieri se vede de la o poștă — întrucît angajatul, „conștiincios și apreciat pozitiv", mai avea la activul său încă... o abatere asemă-

cări de esoamotare a realității ?Ne-am deplasat și la întreprinderea în cauză pentru a cunoaște punctul de vedere al celor de aici. Nu mai reproducem dialogul purtat cu tovarășul Tănase Iancu, contabilul șef al u- nității, semnatar al celei de-a doua adrese. In e- sență, răspunderea este pasată de la conducere la oficiul juridic, de acolo la șeful fermei, care a stabilit, chipurile, greșit prejudiciul... Cît despre prima a- • batere a lui N. Năstase, se spunea că ar fi veche deci nu era cazul să fie informată instanța.— Consecințele unor semenea poziții sînt mult mai dăunătoare decît apar ele la prima vedere, remarca tovarășul Constantin Panait, procurorul-șef al Procuraturii locale Buftea. De pe urmele acestor „răzgindiri", organele de urmărire penală se văd a- deseori nevoite să facă alte și alte cercetări, să poarte o întreagă corespondență cu organele în cauză pentru a clarifica dubii strecurate artificial, dar pe care nu le putem lăsa fără răspuns.— Este vorba de un mod

Și mai
a-

v

fapt ghes și altora să „încerce" căile necinstei. Pe care îi determină să gîn- dească cam așa : mai cu „îngăduință", mai cu „înțelegere" voi ieși și eu, ca și ■ alții, basma curată.încercarea de a deruta judecata, micșorarea artificială a gravității faptelor contravin flagrant eforturilor și preocupărilor oricărui colectiv de a face averea publică mai mare, mai bine orînduită. A încerca să treacă drept adevărate date false este împotriva legii, este o practică incompatibilă cu etica socialistă, este împotriva intereselor generale, împotriva opiniei de masă care condamnă atentatul, sub orice formă, la integritatea bunului public....După cum dovedeau cu certitudine probele de la dosar, Teodor Hodoșan din București — un ins cu un cortegiu apreciabil de antecedente penale — săvîr- șise infracțiunea de înșelăciune în dauna avutului obștesc, păgubind cu peste 300 000 lei cooperativa agricolă de producție „înfrățirea" din Călugăreni, județul Ilfov. Cum era și firesc, unitatea prejudiciată se constituise de la bun înce-

a fost elucidată. Hotărîrea instanței, care-1 condamnă pe T. Hodoșan la executarea unei pedepse de 25 ani închisoare corecțională, stabilește în același timp dreptul cooperativei la despăgubiri în sumă, de 312 000 lei. (Un asemenea epilog obligă, credem, organele de cercetare și pe cele de resort ale Uniunii județene a cooperativelor a- gricole de producție Ilfov să se intereseze, în sfîrșit, ' de rostul unui asemenea joc de-a „uite paguba, nu e paguba !“, să elucideze explicațiile ce le poate avea o asemenea mostră de dezinteres față de avutul cooperativei, tocmai la unul din cei puși să slujească Interesele obștii).în legătură cu climatul de toleranță, favorabil celor care îndrăznesc să atenteze la avutul obștesc, iată ce ne spune în concluzie tovarășa Irina Tomescu, vicepreședinte al Tribunalului municipiului București : „nu sînt puține cazurile cînd întreprinderi lezate din punct de vedere material au inițial o atitudine fermă față de hoți, iar apoi se „înduioșează" cău- tînd deliberat să scoată pe vinovați basma curată. Res-

pectiva poziție provoacă multiple neajunsuri — tracasări, termene la care nu se mai poate rezolva nimic, cerîndu-se alte alte relații care să clarifice pe cele echivoce ori de-a dreptul dubioase. Oamenii sînt purtați pe drumuri, iar justiției îi este afectată capacitatea de a soluționa cauza respectivă cu operativitatea cuvenită. Și mai adinei sînt însă consecințele nefaste asupra climatului de corectitudine, combativitate și principialitate necesar fiecărui Ioc de muncă".Cazurile prezentate aici nu sînt decît cîteva, dintr-o listă mai lungă, în care semnificative nu sânt întotdeauna sumele pe care le reprezintă paguba în sine, ci concepția deformată pe care o dezvăluie. Trăsătura comună a tuturor acestor cazuri o constituie tocmai vicierea răspunderii, alterarea grijii față de avutul obștesc, mentalitatea in virtutea căreia s-ar putea face, după împrejurări, rabat de la legalitate, la datoria dc a veghea curmat la integritatea trimoniuiui obștesc.In cadrul recentei plenare a C.C. al P.C.R. s-a criticat pe bună dreptate faptul că unele conduceri de întreprinderi manifestă pasivitate față de sustragerea unor bunuri din patrimoniul ior și încearcă apoi să se dezvinovățească aruneînd răspunderea către organele statului de urmărire și cercetare. In suita dc exemple evocate mai sus situația este și mai condamnabilă : după ce că aceste conduceri de unități, prin lipsa lor de grijă, au creat teren pentru asemenea sustrageri, ele încearcă apoi prin acte ca cele amintite să bareze cursul firesc ai judecății, transformîndu-se astfel apărători ai proprietății cialiste în „avocați" ai Iapidatorilor.Actul justițiar este act de mare responsabilitate socială. Dezinformarea organelor chemate să-1 realizeze contravine spiritului de ordine, de responsabilitate față de bunul obștesc, contravine legalității și intereselor generale ale societății, care nu poate permite nimănui să trateze cu ușurință legea și avuția socialistă.

Și le
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Dinu POPESCU

TIMIȘ0ARA. Orașul este în general bine aprovizionat, dar și in comerțul timișorean cu legume și fructe persistă încă unele neajunsuri.Vj-Cel mai neplăcut aspect îl constituie calitatea necorespunzătoare a cartofilor. Condițiile obligatorii stabilite prin STAS 3787/1971 se respectă arareori. Discuția avută pe a- ceastă temă la depozitul central al orașului cu șeful de depozit Gh. Dima, cu reprezentanții C.L.F. Timișoara n-a fost de natură să lămurească lucrurile, să răspundă la întrebarea : de ce I.L.F. nu respectă regulile generale de comerț ?Dar nu numai cartofii sînt calitativ necorespunzători. La Timișoara nu s-a încetățenit încă, peste tot, o- biceiul ca legumele și fructele să fie resortate în fiecare zi, ori de cîte ori starea mărfii o cere. La magazinul intercooperatist nr. 1. la magazinul I.A.S. și Ia tonetele C.L.F. din piața „Nicolae Bălcescu", bunăoară, stăteau laolaltă pe platouri sau în rafturi produsele bune cu cele stricate (unele chiar putrezite).O a doua observație se referă la repartizarea neuniformă a fondului de marfă pe piețe. între unități. La magazinul nr. 3 al C.L.F. din Piața „Traian", de exemplu, în ziua de 28 octombrie nu exista nici un kilogram de morcovi ; în schimb, aici fuseseră aduse roșii de seră în cantități vagonabile. In aceeași zi, la magazinul nr. 9 din piața ..Badea Cîrtan" existau morcovi, dar nu erau roșii. Același lucru la magazinele intercoone-atiste : cele din piața ..Nicolae Bălcescu" aveau circa 3 000 kg struguri, pe cînd cele din piața „Reșiței" nu aveau nici un kilogram.Calitatea deservirii în sectorul le- gume-fructe este afectată și de in- disciolina personalului din Vinzătorii cînd sînt. prezenți la magazine, neată, vinzătorul de I.A.S. Timișoara, din Cîrțan". a lipsit aproape două fiind plecat la... Loto. în tot acest timp, zeci de cumpărători au trebuit să facă calea întoarsă din piață cu sacoșele goale. Abateri de Ia programul de funcționare am sesizat și la magazinul intercooperatist și la cel al I.A.S. din piața ..Nicolae Bălcescu". Cum în raidul nostru am însoțit reprezentanți ai Inspecției comerciale de stat, cei găsiți în culpă au fost, pe loc, sancționați.

pieto. cînd nu sînt într-o dimi- la unitatea piața ..Badea ore

Din cele relatate <le corespondenții ziarului nostru rezultă două principale observații :a) există în rețeaua comercială, In depozite o cantitate îndestulătoare de legume și fructe destinată aprovizionării populației ;b) pe filiera producăior-depozît- magazin-cumpărător se mențin. în continuare, unele deficiențe organizatorice, abateri de Ia regulile generale dc comerț : _ recepționarca mărfii fără simț de răspundere, ne- ritmicitate în livrări, nerespectarea instrucțiunilor privind sortarea mărfurilor. stabilirea prețurilor, ș.a.m.d. Dată fiind importanța bunei aprovizionări a populației. autoritățile competente — consiliile populare, direcțiile comerciale, inspecțiile comerciale, întreprinderile de legume și fructe — au datoria să ia măsurile corespunzătoare și, în continuare, să vegheze cu mai mufă grijă Ia modul cum se desfășoad comerțul cu această categorie de nărfuri.
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R. Plecarea tovarășului

La invitația prlm-vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț, marți la amiază a sosit în Capitală vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Francesco De Martino, cu soția, care face o vizită oficială in. țara noastră.Oaspetele italian este însoțit de Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, Roberto Ducci, ambasador, directorul general al afacerilor politice din Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Aldo Conte Marotta, ministru plenipotențiar, consilierul diplomatic al vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, și Aldo Ajello. șeful Secretariatului vicepreședintelui.
VIZITĂ PROTOCOLARĂtn cursul după-amiezii de marți, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Francesco De Martino, a făcut o vizită protocolară prim- vieepreședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț.Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială.

DINEU OFERIT DE PRIM-VICEPREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, ILIE VERDEȚPrim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț, împreună cu soția, au oferit marți seara, în saloanele Palatului din șoseaua Kise- leff nr. 28. un dineu în onoarea vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Italiei, Francesco De Martino, și a soției sale.Au luat parte Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Ion Dră- gan, secretar general al Consiliului de Miniștri, Vasile Gliga, adjunct al

Toastul prim-vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al RomânieiDupă ce a exprimat deosebita sa-, tisfacție de a putea saluta, în numele guvernului român, prezența vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Italiei, Francesco De Martino, și-a soției sale, a celorlalți ..oaspeți italieni, prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a spus : Sentimentele noastre dă prietenie și stimă față de Italia și poporul italian iși au rădăcina în bogatele tradiții de colaborare dintre cele două popoare care și-au acordat reciproc sprijin de-a lungul vremii, în înfăptuirea năzuințelor lor de libertate, independență și progres.Aceste relații cunosc în zilele noastre noi valențe, servind deopotrivă intereselor popoarelor român și italian, aspirațiilor comune de pace, securitate și cooperare în Europa și în întreaga lume. Sîntem bucuroși să constatăm că aceste relații se dezvoltă continuu, dovedind câ România și Italia pot coopera fructuos în diferite domenii, pot schimba in mod reciproc avantajos roadele creației materiale și spirituale ale popoarelor lor.Schimburile comerciale româno-ita- liene, reglementate de Acordul comercial pe termen lung, cunosc o e- voluție ascendentă. Aș vrea să remarc doar că Italia ocupă un loc. de. frunte în schimburile comerciale ale României cu țările vestice, precum și faptul că în anul 1970 volumul total al comerțului nostru exterior cu țara dumneavoastră s-a dublat față de nivelul anului 1964. Creșterea progresivă a schimburilor comerciale dintre cele două țări ale noastre este in mod deosebit favorizată de lărgirea cooperării pe baza Acordului de colaborare industrială, economică și tehnică, semnat la Roma în anul 1965.Constatăm, de asemenea, cu deosebită satisfacție dezvoltarea favorabilă a schimburilor dintre cele două '-ri-în domeniul culturii, științei, artei. în această ordine de idei aș menționa activitatea rodnică a bibliotecii române la Roma și a celei italiene la București, contribuția acestora la o mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor spirituale ale celor două popoare.Exprimîndu-ne satisfacția față de cursul ascendent al raporturilor ro- mâno-ltaliene, am dori, în același timp, să subliniem existența unor largi posibilități pentru ridicarea lor continuă, datorită potențialului și dinamismului economic, dezvoltării științei și culturii țărilor noastre. Sintem încredințați că, prin eforturi comune, pot fi găsite noi căi în direcția dezvoltării relațiilor dintre cele două țări și popoare prietene.în continuare, tovarășul Ilie Verdeț a spus : în zilele noastre, pacea, înțelegerea și cooperarea internațională constituie condiția indispensabilă pentru asigurarea progresului general al tuturor națiunilor ; acestei cauze merită să-i dedicăm toate eforturile, oricît de mari ar părea ele.După opinia guvernului român, realizarea acestui deziderat major al popoarelor este posibilă mimai prin așezarea neabătută a relațiilor dintre state pe fundamentul trainic al normelor de justiție și drept internațional, al independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și excluderii forței sau amenințării cu forța în relațiile dintre state, egalității depline în drepturi și avantajului reciproc, al respectării dreptului popoarelor de a-și hotărî singure viitorul, corespunzător voinței și intereselor lor naționale.Ca țară socialistă. România situează în centrul politicii sale externe relațiile de prietenie cu toate țările socialiste. în același timp, ea dezvoltă relațiile sale cu toate celelalte state, indiferent de orînduirea lor socială.Aparținînd aceluiași continent, țările noastre sînt legate prin numeroase interese comune. M-aș referi, In primul rînd, la realizarea secu

*

Pe aeroportul Otopeni, în întîmpi- nare, au venit Ilie Verdeț, prim-vice- președintele Consiliului de ' Miniștri al Republicii Socialiste România, eu soția, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Popa Pretor, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, funcționari superiori din M.A.E., alte persoane oficiale.Erau prezenți, de asemenea, membri ai Ambasadei Italiei la București.
★în aceeași zi, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Francesco De Martino, și persoanele

La întrevedere au luat parte Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Popa Pretor, adjunct al ministrului comerțului exterior.Oaspetele a fost însoțit de Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la 

ministrului afacerilor externe, Popa Pretor, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Dumitru Necșoiu, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, și alte persoane oficiale.Au participat Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei Ia București, Roberto Ducci, ambasador, directorul 

rității în Europa. După opinia noastră, rin momentul de față sînt create' condiții pentru trecerea neîntîrziată și necondiționată la acțiuni practice de pregătire și ■ convocare a Conferinței pentru securitatea- și'-bpbjj^ra-jiÂ rea europeană, cu participarea directă și în toate fazele a tuturor statelor interesate. în acest context, este necesar să înceapă, cît mai curind posibit consultări pregătitoare, , în cadru multilateral, concomitent cu continuarea convorbirilor pe plan bilateral. Acționind în direcția înfăptuirii securității europene și pornind de la linia sa generală de politică externă, România s-a pronunțat cu consecvență pentru transformarea Peninsulei balcanice într-o zonă a păcii, a cooperării și bunei vecinătăți.După cum este cunoscut, una din aspirațiile cele mai arzătoare ale omenirii este dezarmarea generală și, în primul rînd, dezarmarea nucleară. Considerăm că la înfăptuirea acestei cerințe vitale trebuie să participe toate statele și că este imperios necesar să se treacă de la discuții generale despre dezarmare la măsuri concrete.Preocupată de faptul că se perpetuează unele focare de tensiune și conflicte, România s-a pronunțat con-
Toastul vicepreședintelui 

Consiliului de Miniștri al ItalieiDupă ce a mulțumit prim-vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, pentru invitație și pentru cuvintele sale rostite la adresa prieteniei româno-italiene, vicepreședintele Consiliului de . Miniștri, Francesco De Martino a spus : Mă gîndeam de mult și cu muit interes la prilejul fericit de a vizita Republica Socialistă România, deoarece consider că stabilirea unor contacte tot mai largi și mai intense la nivel guvernamental sînt atit în interesul României cît și al Italiei. Fără a da uitării străvechile legături care e- xistă între cele două țări ale noastre, îngăduiți-mi ea astăzi cind mă aflu printre dv. să amintesc doar în ce măsură orientările României și Italiei prezintă puncte comune în cursul desfășurării procesului de destindere dintre Est și Vest, dorit intens la București și la Roma. După cum sperau toți oamenii de bună credință, în anul 1971 am asistat la crearea unor premise substanțiale pentru ca destinderea pe plan mondial să-și continue dezvoltarea în mod pozitiv. în a- cest sens, vorbitorul a amintit printre altele acordul cvadripartit în problema Berlinului occidental, contactele dintre Pekin și Washington, restabilirea triumfală a drepturilor Republicii Populare Chineze la O.N.U. Lumea de azi — a subliniat oaspetele Italian — începe să dobândească premise în vederea unui pluripolarism mai diferențiat. cu toate consecințele politice și economice ale unei arene mondiale lărgite în ce privește protagoniștii. Atit România cit și Italia, urmînd căile diferite — dar nu contradictorii — ale pozițiilor lor respective, vor putea oferi o contribuție serioasă la proiectele și dezvoltarea înaintării spre pace în Europa.în acest context, al mobilității și amploarei sporite a politicii internaționale din această perioadă, în Italia se urmăresc cu un interes maxim acțiunile politice ale guvernului de la București pentru stabilirea unor relații interbalcanice mai intense, în vederea păcii, pentru a 

oficiale care îl însoțesc, au depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au fost prezenți Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Necșoiu, vicepreședinte al Consiliului Popular al municipiului București, Tudor Jianu, director în M.A.E., generali și ofițeri superiori.Au fost de față membri ai Ambasadei Italiei la București.De asemenea, oaspetele italian și persoanele oficiale care îl însoțesc au depus o coroană de flori la Cimitirul militarilor italieni de la Ghencea.
București, Roberto Ducci, ambasador, directorul general al afacerilor politice din Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, și Aldo Conte Marotta, ministru plenipotențiar, consilierul diplomatic al vicepreședintelui. (Agerpres)

general al afacerilor politice din Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Aldo Conte Marotta, ministru plenipotențiar, consilierul diplomatic al vicepreședintelui, Aldo Ajello, șeful Secretariatului vicepreședintelui, precum și membri ai Ambasadei Italiei la București.în timpui dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. Ilie Verdeț și Francesco De Martino au rostit toasturi.
secvent pentru încetarea neîntîrziată a războiului din Indochina, prin respectarea dreptului inalienabil al popoarelor din această parte a lumii de a-și hotărî singure destinele, pentru soluționarea conflictului din Orientul Apropiat, pe baza Rezoluției Consiliului de Securitate din 1967.Doresc să folosesc acest prilej pentru a saluta încă o dată evenimentul de excepțională însemnătate pe care l-am- trăit recent, acela' al- restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chindie la O.N'.’U. Prezența Republicii Populari» Chineze la Organizația Națiunilor Unite reflectă cursul pozitiv al vieții internaționale, deschide noi perspective creșterii rolului și eficienței O.N.U. în rezolvarea problemelor majore care stau în fața acestui for internațional și care fră- mîntă omenirea. Ea reprezintă, totodată, un pas important pe calea rezolvării vocației O.N.U., aceea de a fi universală.Exprimîndu-și încrederea că vizita vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Italiei în România, schimburile de vederi pe care le va avea cu acest prilej vor contribui la o mai bună cunoaștere reciprocă și la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și popoare, tovarășul Ilie Verdeț a toastat în sănătatea președintelui Republicii Italiene, Giuseppe Saragat, a primului-ministru, Emilio Colombo, a vicepreședintelui Francesco De Martino și soției sale, a celorlalți oaspeți italieni, pentru prietenia dintre poporul român și poporul italian.

contribui la dezvoltarea mai rodnică a relațiilor interstatale și pentru a consolida acele tendințe care fac să crească respectul față de autonomia fiecărui popor.Vorbitorul a spus în continuare : Calea destinderii internaționale este, precum știți, lungă și presărată de dificultăți. Cu toate acestea, domnule prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, îmi îngădui să afirm că unele etape care, nu mai departe deci t acum un an, păreau îndepărtate, încep să se dezvăluie astăzi ca mult mai apropiate. Așa, de pildă, începe să se contureze mai bine acea îritîl- nire general-europeană, al cărei rezultat ar putea fi realizarea unei securități reciproce sporite pentru popoarele și guvernele continentului nostru. Obiectivul securității este fundamental pentru români și italieni, care. în etapele respective ale istoriei lor recente au dovedit că doresc fierbinte, mai presus de orice, pacea și progresul. A- portul fiecăruia în parte la acest obiectiv fundamental, în cadrul celor două grupări politice respective, contribuie desigur la respectul reciproc tot mai mare dintre cele două guverne și popoare ale noastre.După cum am mai spus, anul care se apropie de sfîrșit a înregistrat de pe acum progrese considerabile și concrete pe calea unei mai mari destinderi. Trebuie să depunem eforturi astfel incit următorii ani să fie ho- tărîtori pentru realizarea obiectivului fundamental al unei păci clădite pe o bază mai solidă decit actualul echilibru al teroarei, constituit de armele termonucleare.Subliniind dorința fierbinte de a vedea dezvoltîndu-se destinderea internațională și prietenia puternică între Republica Socialistă România și Italia, oaspetele italian a toastat in sănătatea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a prim-vice- președintelui Ilie Verdeț, a poporului român și italian, a tuturor personalităților prezente.

Tovarășul Ml hai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de partid, a primit delegația de activiști ai Comisiei Centrale de Control și Revizie a P.C. Bulgar,, condusă de Stamo Kerezov, prim-vicepreședinte al comisiei, care a făcut o vizită în schimb de experiență in țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au participat Simion Bughici, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Colegiului Central de partid, și Ion Medrea, membru al Colegiului Central de partid.A fost de față Spas Gospodov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.
Delegația Asociației de prietenie 

sovieto-română a părăsit CapitalaDelegația Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de Ghe- ronti Leontievicl Kamaev, președintele Comitetului pentru învățămînt profesional și tehnic de pe lingă Consiliul de Miniștri al R.S.F.S. Ruse, deputat în Sovietul Suprem al R.S.F.S. Ruse, care, la Invitația Consiliului general al A.R.L.U.S., a participat la manifestările ce au avut loc în țara noastră cu prilejul celei de-a 54-a aniversări a Marii Revoluții SoConsfătuirea redactorilor șefi ai ziarelor și revistelor sindicale din țări socialiste Miting cu prilejul celei de-a 30-a aniversări
a creării Muncii, din Albania

Marți, 9 noiembrie, au început la București lucrările consfătuirii redactorilor șefi ai ziarelor cotidiene sindicale si revistelor sindicale de specialitate din Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacia, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Socialistă România,
Cronica zilei

Delegația de specialiști în construcții din Tanzania,, condusă de John Aaron Mhaville, ministrul terenurilor, locuințelor și dezvoltării urbane, și-a continuat marți vizita în țară și in Capitală.în cursul dimineții, oaspeții tanza- nieni au vizitat două mari unități ale industriei materialelor de construcții — întreprinderea de prefabricate din beton din Buzău și Fabrica de materiale eeiami.ee din Urziceni. în Capitală membrii delegației' 1 au fost oaspeții colectivului de muncă de la Fabrica de echipament și piese sanitare UREMOAS șl Fabrica de produse ceramice CESAROM.
★La invitația procurorului general al Republicii Socialiste România, Alexa Augustin, marți la amiază a sosit în Capitală Mark Bomani, procurorul general al Tanzaniei. Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a fost întîmpinat de procurorul general Alexa Augustin, de alți membri ai conducerii Procuraturii Generale.
★Marți după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind din Republica Populară Congo (Brazzaville), delegația economică română condusă de Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior. Membrii delegației române au participat la lucrările celei
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„TROFEUL CARPAȚI" 
- debut promițător
• Gruia a înscris aseară 

golul 500 !Competiția handbalistică internațională dotată cu „Trofeul Carpați" a început ieri în sala sporturilor din Galați. Inaugurarea in sine a turneului au făcut-o echipele Iugoslaviei, clasată pe locul al treilea la campionatele mondiale de anul trecut, și România II. De valoare sensibil egală, cele două formații au lupt.at mult pentru a-și adjudeca victoria. A decis pînă la urmă experiența competițională, a- vantaj aparținînd, desigur, hăndba- liștilor iugoslavi. Ei au învins cu 21-16 (9—6).Echipa din R.F.G. și-a asigurat în fața echipei Franței o victorie clară : 22—13 (13—6).Meciul așteptat cel mai mult de iubitorii handbalului s-a desfășurat în încheierea programului, opunind formațiile României și Norvegiei. Sportivii noștri, deținători, după cum se știe, ai titlului suprem, au demonstrat deseori calitățile tehni- co-tactice care i-au impus pe plan mondial, cucerind o victorie pronosticată de altfel. Numai că această victorie s-a conturat anevoios, hand- baliștii români neștiind cum să stăvilească atacurile prelungite la maximum ale Norvegienilor . (foarte combativi și șutind din poziții cît mai diferite), laf în atac găsind cu greu pozițiile optime de șut. în fața unei apărări deosebit de agresive. După ce la pauză a condus cu 8—5, echipa noastră a terminat învingătoare cu scorul de 15—12. Golul 12 al formației române — înscris de Gruia în min. 50 al meciului — a fost aplaudat și ovaționat îndelung ; binecunoscutul nostru handbalist marca astfel al 500-lea gol in cariera sa de component al echipei naționale. Performanță de-a dreptul impresionantă ; Gruia este primul jucător de handbal din lume care a- tinge o asemenea cifră I Bravo Gruia și „la mai multe" 1Scorul zilei s-a înregistrat în meciul Ungaria — Spania : handbaliștli maghiari au cîștigat cu 27—16 (13—7).Pentru astăzi, alte patru partide, contînd ca preliminarii la faza finală a competiției.
I. D.

In cursul vizitei în (ara noastră, delegația de activiști ai Comisiei Centrale de Control și Revizie a P.C. Bulgar a avut convorbiri la Colegiul Central de partid, ■ la comitetele județene și colegiile de partid din județele Dolj, Alba, Sibiu și municipiul București, a vizitat obiective industriale și sociăl-culturale.In după-amiaza zilei de marți, delegația a părăsit Capitala, îndrep- tindu-se spre patrie.La aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Simion Bughici, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Colegiului Central de partid, de activiști de partid.A fost prezent Spas Gospodov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.

cialiste din Octombrie, a părăsit, marți la amiază, Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Mihail Roșianu, președintele Consiliului general al A.R.L.U.S., Vasile Alexan- drescu, adjunct al ministrului invă- țămîntului, de membri ai Consiliului general al A.R.L.U.S.Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

Republica Populară Ungară și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.Participanții la consfătuire fac un schimb de păreri pe tema : „Activitatea ziarelor cotidiene și a revistelor sindicale pentru popularizarea experienței, rolului și atribuțiilor sindicatelor din întreprinderi și instituții".Lucrările consfătuirii continuă.

de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică vomâno-congoleză.Printre persoanele oficiale prezente la sosire se aflau Christophe Laban, însărcinat eu afaceri ad-interim al Republicii Populare Congo la București, și membri ai ambasadei.
★Marți a sosit în țara noastră o delegație condusă de acad. Vladimir Timakov,-președintele Academiei de științe medicale a U.R.S.S., care, Ia invitația Academiei de științe medicale, va face o vizită de documentare și schimb de experiență" în probleme de cercetare științifică medicală.
★Marțî după-amiază au sosit în Capitală membri ai delegației franceze, care vor participa la lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, științifică și tehnică ce se va desfășura la București. Ia sosire, pe aeroportul Otopeni, ei au fost întîmpinați de Gheorghe Cioară, președintele Consiliului Național pentru Știință și "tehnologie, de conducători ai unor instituții centrale, de alte persoane oficiale. Au fost prezenți membri ai Ambasadei Franței la București.(Agerpres)

Fotbaliștii cehoslovaci fac 
ultimele pregătiri în vederea 

meciului de duminică
După cum se știe, duminică are loc la București, în cadrul campionatului european de fotbal interțări, meciul retur dintre selecționatele României și Cehoslovaciei. In prima intîlnire (la Bratislava), victoria a revenit e- chipei cehoslovace cu scorul de 1—0.După victoria obținută în meciul retur cu Țara Galilor (1—0). echipa Cehoslovaciei și-a continuat cu multă atenție pregătirile în vederea, acestei întîiniri. Antrenorul Novak a chemat in lot 18 jucători, printre care se află eunoscuții internaționali VIKTOR (portar), DOBIAS, HA- GARA (fundași). KUNA, POLLAK (mijlocași). JOKL, CAPKOVICI, VESELY (înaintași) etc.Intr-o convorbire cu corespondentul „Agerpres" la Praga, C. Prisăca- ru, antrenorul cehoslovac Novak a declarat, referitor la apropiatul meci : „Consider că, în stadiul actual, echipa României se prezintă ceva mai bine decît a noastră. Dar așa cum a dovedit-o întîlnirea de la Bratislava, vor ieși învingători jucătorii mai rezistent! din punct de vedere fizic și moral.Doresc să folosesc acest prilej, a declarat în încheiere antrenorul cehoslovac, pentru a ruga publicul românesc să nu confuude echipa națională a Cehoslovaciei cu echipa Spartak Trnava, care în meciul de la Trnava cu Dinamo București, din cadrul „C.C.E.", a generat atitudini reprobabile. Toți spectatorii și telespectatorii noștri i-au dezaprobat pe acei jucători ai echipei din Trnava care, ignorînrl normele impuse de disciplina noastră sportivă, s-au dedat la acte nesportive".Pentru meciul de la Praga dintre echipele de tineret ale celor două țări antrenorul Novak ne-a comunicat că a selecționat 16 jucători. Lotul cuprinde pe : Cervenan, Szabo, (portari), Varadin. Samek, Luza, Koubek (fundași), Suchanek. Farkas, Stafura (mijlocași), Melichar, Pa- nenka, Bikovsfcy, Pesce, Gajdusek, Albrecht, Bubenko (înaintași).

losif BancMarți la amiază a plecat la Moscova losif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul a- griculturii,. industriei alimentare, silviculturii și apelor, care, la invitația ministrului agriculturii al Uniunii Sovietice, V. V. Mațkevici, va face o vizită oficială în această țară.La plecare, pe aeroport, erau prezenți Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii Ministerului Agriculturii, Indus-
întoarcerea delegației A.R.L.U.S.Delegația Asociației române pentru legăturile de prietenie cu Uniunea Sovietică (A.R.L.U.S.), condusă de Trofin Simedrea, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Cluj, care, la invitația Asociației de pritenie sovieto-române a participat în Uniunea Sovietică Ia festivitățile prilejuite de cea de-a 54-a aniversare a Marii Revoluții

viața internațională

TIRANA 9 (Agerpres). — La Tirana a avut loc un miting cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a creării Partidului Muncii din Albania
DESFIINȚAREA MARILOR PROPRIETĂȚI 

FUNCIARE IN ALGERIAALGER 9 — Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite : Președintele Consiliului revoluției și șeful statului algerian, Houari Boumediene, a semnat o ordonanță care marchează actul final al elaborării legislației necesare aplicării reformei agrare, denumită oficial „Carta revoluției a- grare". Pregătit cu mult timp înainte, proiectul de reformă agrară a fost supus dezbaterii maselor de felahi și, pe baza îmbunătățirilor aduse, a întrunit acordul Consiliului revoluției și al guvernului algerian reunite în ședințe comune.Reforma agrară este un vechi deziderat al maselor țărănești algeriene, care au luptat pentru eliberarea țării de sub dominația colonialistă.Actuala „Cartă a revoluției agrare" prevede, între altele, desființarea marilor proprietăți funciare private pe care posesorii lor le exploatează folosind munca țăranilor săraci și a tuturor celor obligați să-și vîndă forța de muncă. Ea prevede, de ase

„DECLARAȚIA DE LA LIMA- 
expresie a dezideratelor de progres 

ale tarilor în curs de dezvoltare
1 — DE IA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL —

Delegații țărilor participante ' la conferința ministerială a „grupului celor 77“. au subliniat cu puternice aplauze adoptarea actului final intitulat „DECLARAȚIA, PRINCIPIILE ȘI PROGRAMUL DE ACȚIUNE DE LA LIMA". Cele două săptămîni de dezbateri din capitala peruană s-au cristalizat astfel intr-un document de mare însemnătate pentru eforturile în vederea lichidării subdezvoltării — problemă majoră a vieții internaționale. de a cărei rezolvare depind, într-o largă măsură, pacea și progresul general.Acuitatea acestei probleme este accentuată de faptul că, in pofida inițierii unor acțiuni și programe de dezvoltare, decalajul dintre cei „bo- gați“ și cei „săraci" a crescut, fenomenele subdezvoltării și-au multiplicat dimensiunile. Statisticile arată, de pildă, că in cursul anilor '60, venitul național pe locuitor a crescut cu peste 650 de dolari în țările dezvoltate, in timp ce în țările în curs de dezvoltare cu numai 40 de dolari. Ponderea acestora din urmă în exporturile mondiale a scăzut de la 21,3 la sută în 1960, la 17,6 la sută în 1970, în timp ce datoria lor externă a crescut îngrijorător, pînă la 60 miliarde dolari. Actuala criză monetară occidentală, intensificarea protecționismului în unele țări capitaliste prejudiciază grav interesele vitale ale țărilor în curs de dezvoltare in domeniul comerțului internațional și dezvoltării, amenințînd înseși bazele cooperării internaționale.„Declarația de la Lima" subliniază responsabilitatea ce incumbă înseși țărilor in curs de dezvoltare, care, pentru a depăși cercul vicios al subdezvoltării, trebuie să treacă la înfăptuirea unor reforme ale structurilor lor economice și sociale, în vederea mobilizării depline a resurselor naționale și asigurării participării propriilor popoare la procesul și a- vantajele dezvoltării. Tn acest sens, Declarația relevă că „orice țară, are dreptul suveran de a d’spune liber de resursele sale naturale in interesul dezvoltării sale economiue și bunăstării propriului popor". în același timp, în declarație se repudiază cu fermitate orice măsuri, forme de ingerință, presiuni politice sau economice externe, «înt condamnate, in

la Moscovatriei Alimentare, Silviculturii ți A- pelor.Au fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★La sosirea la Moscova, tovarășul losif Banc a fost salutat de Vladimir Mațkevici, ministrul agriculturii al U.R.S.S. Au fost prtezenți Teodor Marinescu, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Socialiste din Octombrie, s-a înapoiat marți in Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de Mihail Roșianu, președintele A.R.L.U.S.. de membri ai Consiliului general al A.R.L.U.S., precum și de reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

și încheierii lucrărilor celui de-a) VI-lea Congres al partidului. Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al P.M.A., a rostit o cuvintare.

menea, recuperarea suprafețelor agricole aparținind persoanelor absenteiste care, fără a depune o activitate directă în agricultură, obțin din acest sector venituri considerabile ca urmare a exploatării felahilor. Pe toate terenurile ce vor fi expropriate se vor crea cooperative agricole de producție.Guvernul algerian a luat o serie de măsuri în sprijinul maselor de țărani, în scopul îmbunătățirii metodelor de cultivare a pămîntului și diversificării; culturilor.„Revoluții''agrâră'; este înainte de toate un act de dreptate, scrie > intr-un editorial ziarul „EL MOUD- JAHID". Ea contribuie nu numai la lichidarea marii proprietăți, ci și la desființarea exploatării omului de către om, în mediul rural. Reforma agrară depășește cadrul unei simple reforme funciare, fiind, în esență, un complex de măsuri în vederea transformării radicale a situației economice, sociale și culturale a populației rurale".

termenii. cei mai categorici, colonialismul, discriminarea rasială, apartheidul, ca mijloace de spoliere care agravează subdezvoltarea. Declarația pledează pentru eliminarea completă a obstacolelor care împiedică dezvoltarea colaborării, a circuitului liber de valori materiale.Programul de acțiune schițează un larg evantai de soluții pentru problemele urgente ale dezvoltării : sporirea comerțului țărilor „lumii a treia", accelerarea procesului de industrializare și diversificarea exportului acestor țări, acordarea de resurse financiare mai adecvate și în condiții mai avantajoase, facilitarea transferului de tehnologie, creșterea participării țărilor în curs de dezvoltare la operațiunile legate de transporturile maritime și asigurări, măsuri speciale în favoarea țărilor mai puțin dezvoltate și fără acces la mare, în vederea fructificării depline, echitabile a programului O.N.U. privind „cel de al doilea deceniu pentru dezvoltare".în mod deosebit, „Declarația de la Lima" subliniază necesitatea „utilizării creseînde a disponib lităților de fonduri pentru promovarea progresului economic și social al țărilor in curs de dezvoltare, care s-ar crea prin aplicarea in practică, in mod treptat, a măsurilor de dezarmare, generală și totală".„La fel ca și Carta de la Alger, documentul pe care l-am aprobat — a arătat în cuvintul de închidere a lucrărilor Mercado Jarrin, ministrul de externe al Perului și președinte al/ reuniunii de la Lima — reflectă lupta susținută pe care o ducem împotriva inegalității, injustiției și a oricăror forme de dominație a imperialismului. El constituie totodată 
o reafirmare a legăturilor strînse care unesc comunitățile din Asia, Africa și America Latină".Prin principiile pe care le afirmă, prin scopurile pe care le postulează, „Declarația de la Lima", rod al dezbaterilor de peste două săptămîni din capitală peruană a reprezentanților a 95 de state, se înscrie ca un document de deosebită valoare internațională, ca un moment important al itinerariului lung și complex al țărilor „lumii a treia" spre pace, progres social, bunăstare.

Viorel POPESCU
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Șl SECURITATE IITIIIMTIIlMli -» >
Intervenția reprezentantului romanROMA 9. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Cea de-a 

16-a Conferință a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.) și-a continuat lucrările in cadrul unor ședințe 
plenare.Momentele principale ale acestei sile au fost : raportul directorului general al organizației, A.K. Boerma, asupra problemelor pe care le înfruntă, în prezent, F.A.O. în îndeplinirea sarcinilor sale ; primirea de noi membri ; începerea dezbaterilor generale, In cadrul cărora iau cuvîntul șefii delegațiilor celor 125 de țări membre. In raportul său, A. K. Boerma, a arătat că „F.A.O. își va intensifica eforturile în cadrul înfăptuirii strategiei sale, spre mobilizarea resurselor pentru dezvoltarea rurală, eliminarea deficitului de proteine, folosirea soiurilor de cereale de înalt randament, obținerea și economisirea de devize de către țările în curs de dezvoltare. In ce privește resursele umane, a arătat el, F.A.O. va acorda o atenție specială problemei reformei a- grare".In continuarea lucrărilor sale, conferința a aprobat primirea în rîndurile sale a șase noi membri : Bahrein, Fidji, Republica Maldive- lor, Oman, Quatar și Swaziland.Luînd cuvîntul marți dimineața în cadrul dezbaterilor generale, șeful delegației Republicii Socialiste România, Angelo Miculescu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, a spus că țara noastră acordă o importanță deosebită problemelor majore care preocupă colectivitatea internațională
ADUNAREA GENERALA 

A O.N.U. A HOTĂRÎT 
ÎNSCRIEREA PE AGENDA 

ACTUALEI SESIUNI 
A PUNCTULUI:

„Securitatea misiunilor 
acreditate pe lîngâ Națiu
nile Unite și siguranța 

personalului lor"NEW YORK 9. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Adunarea Generală a O.N.U. a hotărît înscrierea pe agenda actualei sesiuni a punctului intitulat „Securitatea misiunilor acreditate pe lingă Națiunile Unite și siguranța personalului lor".In memorandumul explicativ, semnat de reprezentanții permanenți ai U.R.S.S., Cubei, Irakului, Siriei, Kuweitului și statului Mauritius, se subliniază, printre altele, că, în New York securitatea personalului diplomatic a suferit o gravă deteriorare, ceea ce nu poate decît să afecteze in mod negativ desfășurarea activității acestor misiuni și funcționarea normală a aparatului Națiunilor Unite. Potrivit deciziei Adunării Generale, acest punct va fi dezbătut de către comitetul juridic.

In domeniul dezvoltării și cooperării. Numai colaborarea dintre națiuni libere și independente, dezvoltarea și progresul pot constitui o garanție de pace și securitate internațională. în această concepție — a declarat vorbitorul — noi apreciem scopurile și obiectivele generale ale strategiei internaționale a dezvoltării, adoptate de către O.N.U. și cărora F.A.O. Ie aduce contribuția sa.După ce a evidențiat prevederile planului cincinal al României în domeniul producției agricole, sarcinile complexe ce se pun economiei noastre naționale, vorbitorul a subliniat ideea că baza trainică a unei dezvoltări în ritm rapid trebuie să o constituie, în primul rind, forțele și resursele interne.Relevînd că asistența internațională joacă un rol complimentar în procesul de dezvoltare, vorbitorul a arătat că România este gata să participe la toate programele de asistență tehnică elaborate de către F.A.O. Ministrul român a subliniat că în fața F.A.O. stau încă o serie de probleme nerezolvate, o primă sarcină urgentă — a arătat el — privește necesitatea de a asigura universalitatea F.A.O., oferind accesul liber tuturor țărilor interesate. Delegația română a primit cu satisfacție faptul că consiliul F.A.O., urmînd recomandările secretarului general al Națiunilor Unite, a hotărît, în unanimitate, să dea mandat directorului general al F.A.O. de a invita Republica Populară Chineză să participe la lucrările conferinței, precum și la activitățile organizației. Delegația română ține să precizeze încă o dată că, în conformitate cu rezoluția Adunării Generale a O.N.U., singurii reprezentanți legitimi ai Chinei la F.A.O. nu pot fi decît delegații Republicii Populare Chineze. Totodată, credem că participarea la lucrările F.A.O. a unor țări ca R.D. Germană, R.D. Vietnam și R.P.D. Coreeană, state independente și suverane, va fi în interesul organizației și va servi cooperării internaționale și respectării principiilor universalității. în același timp, guvernul român consideră ca singurii reprezentanți legitimi ai Republicii Vietnamului de sud și Cam- bodgiei, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și, respectiv. Guvernul Regal de Unitate Națională.Relațiile Republicii Socialiste România cu Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, a încheiat vorbitorul, sînt excelente, fiind bazate pe respectarea principiilor și responsabilităților ce se dezvoltă și se diversifică fără încetare. Se poate spune, însă, că amploarea și ritmul de dezvoltare a cooperării României cu F.A.O. sînt încă departe de a fi atins nivelul posibilităților și dorințelor noastre. România este gata, în acest sens, să-și aducă contribuția la realizarea programelor și activităților F.A.O., în măsura posibilităților reale de care ea dispune.

Cu prilejul Zilei 
naționale aCambodgieiPEKIN 9. — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Cu prilejul Zilei naționale a Cambod- giei, primul ministru al Guvernului Regal de Uniune Națională, Penn Nouth, a oferit o recepție la care au participat Norodom Sianuk, șeful statului, și președintele FUNK, Ieng Sary, trimis special al Guvernului Regal de Uniune Națională și al FUNK, reprezentînd forțele din interiorul țării, membri ai guvernului cambodgian. Au luat parte Ciu En- lai, Ie Tzie-in, Li Sien-nien, și alte persoane oficiale chineze.Au luat cuvîntul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, șl premierul Ciu En-lai. Șeful statului cambodgian a evocat lupta poporului cambodgian împotriva agresiunii străine și a exprimat mulțumiri tuturor popoarelor care sprijină această luptă. Premierul Ciu En-lai a arătat că guvernul și poporul chinez sprijină cu fermitate poporul cambodgian și celelalte popoare indochineze în războiul împotriva agresiunii americane și de salvare națională.

Restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze 

la O.N.U.începutul unui nou stadiu politic în lume 
DECLARAȚIA ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI ITALIENE 

AFLATE LA PEKINPEKIN 9 (Agerpres). — Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină, a oferit un banchet în cinstea delegației Italiene, conduse de Pietro Nenni, fost vicepremier și ministru de externe al Italiei, senator pe viață, aflat în vizită la Pekin, la invitația guvernului chinez, informează agenția China Nouă.Relevînd aportul lui Nenni la promovarea prieteniei dintre popoarele chinez și italian. Go Mo-jo a arătat că relațiile dintre cele două țări au progresat substanțial de la stabilirea cu un an în urmă a relațiilor diplomatice dintre cele două țări.în răspunsul său, Pietro Nenni a relevat prietenia profundă care există de multă vreme între popoarele italian și chinez, menționînd, în contextul relațiilor bilaterale, recenta semnare a primului acord comercial și de plăți dintre cele două țări. Restabilirea drepturilor legitime ale Chinei în Organizația Națiunilor Unite și în Consiliul de Securitate a marcat începutul unui nou stadiu politic în lume, a apreciat el.

TOKIO 9 — Corespondentul Agerpres, FI. Țuiu, transmite : In continuarea vizitei sale în Japonia, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Aurel Vijoli, a fost marți oaspete al Centrului de radio și televiziune Nipon Hoso Kyokai (N.H.K.). Președintele acestei mari societăți, Y. Maeda, a informat pe parlamentarii români despre activitatea Centrului și preocupările pentru îmbunătățirea programelor transmise, despre relațiile bune existente între N.H.K. și Radioteleviziunea română.In onoarea membrilor delegației române, președintele Camerei Reprezentanților, Naka Funada, și președintele Camerei Consilierilor, Kenzo Kono, au oferit marți seara o recep-

le. Au participat deputați ai tuturor partidelor politice din Japonia și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Au fost prezenți, de a- semenea, Iosif Gheorghiu, ambasadorul țării noastre în Japonia, membri ai ambasadei și agenției economice.în toasturile rostite cu acest prilej, președinții celor două camere au subliniat bunele relații existente între parlamentele român și japonez și s-au pronunțat pentru întărirea colaborării bilaterale spre binele ambelor țări și popoare și al păcii. Conducătorul delegației române, Aurel Vijoli, a subliniat preocupările pe plan extern ale țării noastre pentru destindere, pace și bună înțelegere între popoarele lumii.
„Privim perspectivele păcii

cu mai multe speranțe și optimism"
® DECLARAȚIA LUI I. B. TITO DUPĂ VIZITELE ÎN S.U.A., 

Șl ANGLIACANADABELGRAD 9 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la sosirea în țară, după vizitele in Statele Unite, Canada și Anglia, președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a declarat că în Statele Unite s-a confirmat unanimitatea de vederi privind dezvoltarea ulterioară multilaterală a relațiilor reciproc avantajoase, care constituie un factor de pace și stabilitate în Europa și în lume. Declarația comună iugoslavo- americană, a subliniat Tito, este un document foarte însemnat, care confirmă și îmbogățește principiile egalității și stimei reciproce pe care, ca și pînă acum, trebuie să se bizuie relațiile dintre cele două țări.Vizita în Canada, a arătat președintele R.S.F.I., a ilustrat o mare similitudine de vederi in numeroase probleme internaționale. De o mare semnificație a continuat el, este faptul că în timpul vizitelor în Statele Unite și Canada ne-am întîlnit și am discutat cu un mare număr de reprezentanți ai vieții politice, economice, culturale și științifice. Aceste contacte au dovedit că în țările respective, ca și în țara noastră, există interesul real pentru dezvoltarea co-

laborării cu Iugoslavia. După întîl- nirile și convorbirile din cursul a- cestor vizite și după convorbirile pe care le-am avut cu Leonid Brejnev și cu șefii de stat ai Iranului, Indiei și Egiptului — a spus președintele Tito — cred că putem afirma că privim dezvoltarea și perspectivele viitoare ale păcii în lume cu mai multe speranțe și optimism. De aceea, este necesar ca procesul actual să fie întărit și extins, pentru a cuprinde un cerc mai larg de țări, luindu-se în considerare interesele tuturor. Desigur, o astfel de evoluție poate fi continuată dacă sînt luate măsuri urgente pentru soluționarea problemelor arzătoare și pentru eliminarea focarelor de război care a- menință pacea în lume.Referindu-se la vizita in Marea Britanie, președintele Tito a arătat că în această țară convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă. în numeroase probleme discutate, a spus el, am găsit un limbaj comun și am căzut de acord că este necesar să se facă tot posibilul pentru soluționarea problemelor actuale.
Caracteristica situației din Indochina

Accentuarea eșecului politicii 
de „vietnamizare“ a războiului

Interviul premierului R. D. Vietnam 
acordat ziarului suedez „Aftonbladet"

Azi sosește în Chile
primul ministru al

Fidel Castro
La invitația preșe

dintelui Republicii Chi
le, dr. Salvador Allen
de, azi sosește la 
Santiago o delega
ție guvernamentală 
cubaneză, condusă de 
primul ministru Fi
del Castro. Este o vizi
tă așteptată cu mare 
interes de opinia pu
blică chiliana și — ju
decind după numărul 
foarte mare al ziariș
tilor sosiți in aceste 
zile la Santiago — e- 
venimentul este urmă
rit cu mare interes de 
opinia publică mon
dială.

Vizita lui Fidel Cas
tro in Chile, prima 
călătorie oficială a 
premierului cubanez 
în America ' de Sud 
are loc in contextul 
bunelor relații dintre 
cele două țări, restabi
lite imediat după con
stituirea guvernului 
Unității Populare din 
Chile. Respectind an
gajamentele luate 
programul 
guvernul 
telui Allende 
vează o politică exter
nă dinamică și con
structivă, fără discri
minări. Reluarea 
lațiilor cu 
Cuba, 
1970, a fost primul act 
al unei politici inter
naționale ale cărei tră
sături determinate de 
principiile indepen
denței și suveranității 
naționale, neinterven
ției in treburile inter
ne ale altor state și e- 
galității in drepturi —

în
electoral, 
președin- 

promo-

re-
Republica 

in noiembrie

s-au manifestat in in
tensificarea relațiilor 
cu țările latino-ame- 
ricane, în multiplica
rea legăturilor cu ță
rile socialiste, cu sta
te din întreaga lume, 
angajarea fermă in 
lupta antiimperialistă.

Presa chiliana publi
că numeroase comen
tarii în legătură cu a- 
cest remarcabil eveni
ment. „Niciodată nu a încetat. în țara noastră solidaritatea față de revoluția cubaneză, 
scrie „El Siglo" in e- 
ditorialul numărului 
său din 8 noiembrie. In 
perioada ultimilor 12 
ani mobilizarea chilie
nilor in jurul Cubei a 
fost multilaterală. Am 
denunțat și combătut 
imperialismul nord-a- 
merican, 
sale de 
revoluția 
restaura 
le și marionetele lor. 
Am înfierat pe duș
manii Cubei, am cerut 
fără încetare reluarea 
relațiilor care, în prac
tica popoarelor respec
tive, niciodată nu au 
fost întrerupte". De la 
reluarea relațiilor, în
tre Chile și Cuba s-au 
dezvoltat schimburile 
economice, tehnice și 
culturale. într-o de
clarație a Ministerului 
de Externe chilian, 
dată publicității la 8 
noiembrie, se subli
niază dezvoltarea re
lațiilor pe toate pla
nurile, arătîndu-se că „vizita conducătorului revoluției cubaneze va

strădaniile 
a distruge și de a 
monopoluri

Cubei,

întări și mai mult a- ceste legături". Sen- | 
timentele poporului 
chilian față de revolu- ' 
ția cubaneză au fost re- | 
afirmate de președin
tele Salvador Allende, l 
în cuvintarea rostită la ( 
4 noiembrie, cu prilejul 
primei aniversări a gu
vernării populare, care 
a deschis calea unei 
noi experiențe a luptei 
revoluționare in Ame
rica Latină. „Pe căi distincte, scrie ziarul 
„La Nation", Cuba și Chile înaintează spre realizarea acelorași idealuri. Cuba și Chile vor să fie pe deplin stăpîne pe destinele lor. Vor să fie independente. Vor să găsească căile dezvoltării care, înainte, au fost obstrucționate de monopolurile naționale și internaționale. Ambele țări vor să construiască socialismul,cale unică a demnități! plenare pentru popoarele care luptă să scuture jugul exploatării interne și externe. 
Fapt deosebit de im
portant, vizita lui Fi
del Castro semnifică 
ratificarea în fața lu
mii că sintem pe de
plin independenți, că 
în casa noastră noi co
mandăm și primim pe 
cine dorim, fără a ține 
cont de autorizația 
vreunei puteri străi
ne".

Eugen POP
Santiago de Chile.

PROTESTE FATĂ OE REPRESIUNILE
ÎMPOTRIVA militanților democraji
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Negocierile de la Bruxelles
Propunerea „celor șase** respinsă de țările candidate 

ca incompatibilă cu suveranitatea națională
BRUXELLES 9 (Agerpres). — întîlnirile succesive desfășurate marți la 

Bruxelles intre membrii Consiliului Ministerial al C.E.E. și delegațiile ță
rilor candidate la Piața comună s-au soldat cu un insucces oarecum ne
așteptat.

Întrevederile membrilor 

delegației militare 
române în FinlandaHELSINKI 9 (Agerpres). — Delegația militară română, condusă de general locotenent George Logofătu, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, care întreprinde o vizită în Finlanda, a fost primită, la 8 noiembrie, de ministrul apărării naționale. Arvo Pentti, și de comandantul-șef al forțelor finlandeze de apărare, generalul K. Leinonen. La întrevederi a fost prezent ambasadorul Republicii Socialiste România la Helsinki, dr. Mircea Bălănescu. In aceeași zi, generalul locotenent L. Sutela, șeful Marelui Cartier General al armatei finlandeze, a oferit un dejun în cinstea oaspeților.„Cei șase" au prezentat interlocutorilor lor propunerea adoptată luni privind exceptarea țărilor candidate, pe o perioadă de zece ani, de la regulamentele C.E.E. în domeniul pescuitului. Regula accesului egal la zonele de pescuit ale fiecărei țări membre era considerat unul dintre ultimele obstacole serioase in calea aderării la C.E.E. a Marii Britanii, Danemarcei, Norvegiei și Irlandei. Rînd pe rînd însă Marea Britanie, Danemarca și Norvegia au respins propunerea „celor șase“.Negociatorul britanic, Geoffrey Rip- pon, a declarat că ea este inacceptabilă pentru Anglia, care, a spus el, nu dorește să se angajeze concret în această problemă nici după expirarea propusei perioade de zece ani.Apreciind, de asemenea, drept inacceptabilă pentru țara sa propunerea „celor șase“, ministrul de externe

al Danemarcei, Ivaar Norgaard, a a- rătat că noul guvern danez nu este dispus să renunțe la o parte din suveranitatea țării în favoarea unor instituții comunitare în domenii privind politica externă, economică, monetară și socială. El a avertizat pe „cei șase“ că o eventuală participare a Danemarcei la preconizata cooperare monetară nu va putea lipsi Parlamentul danez de dreptul de a hotărî asupra politicii economice a țării.La rîndul ei, delegația norvegiană a respins oferta C.E.E. arătînd că Norvegia se teme de o invazie a flotelor de pescuit vest-germană, franceză, olandeză sau britanică, ceea ce ar prejudicia rezervele de pește din apele sale teritoriale.Pe aceeași poziție de respingere a propunerii comunitare s-a situat și cea de-a patra țară candidată — Irlanda.

PARIS 9 (Agerpres). — Directorul general al UNESCO, Rend Maheu, a oferit la 8 noiembrie un dineu în cinstea ambasadorului Valentin Lipatti, delegatul permanent al României la UNESCO, cu ocazia plecării sale definitive de la post. Rene Maheu a subliniat contribuția deosebită pe care România a adus-o în ultimul deceniu la realizarea programelor UNESCO prin numeroasele sale inițiative. La 9 noiembrie, ambasadorul Valentin Lipatti a oferit în saloanele Ambasadei Republicii Socialiste România din Paris o recepție.

HANOI 9 (Agerpres). — După cum relatează agenția V.N.A., intr-un interviu acordat ziarului suedez „Aftonbladet" primul ministru al R.D. Vietnam, Fam Van Dong, a subliniat că, în prezent, caracteristica situației din Indochina constă în accentuarea continuă a eșecului politicii americane de „vietnamizare" a războiului. Pe plan militar, el a menționat înfrîngerile cu caracter strategic suferite de trupele marionetă, sprijinite masiv de artileria și aviația americană, în Laos. Cambodgia și în Vietnamul de sud, iar pe plan politic, neputința și dezintegrarea crescîndă a administrațiilor de la Saigon, Pnom Penh și Vientiane.Referindu-se la situația politică in plină efervescență din Vietnamul de sud, Fam Van Dong a reliefat, pe de o parte, fragilitatea regimului, pe de altă parte, combativitatea sporită, plină de eroism, a păturilor celor mai largi ale populației. El a subliniat lupta politică din Vietnamul de sud pentru un nou guvern la Saigon, favorabil păcii, independenței, neutralității și democrației, care să înceapă negocieri serioase cu Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud în vederea formării unui larg guvern de înțelegere națională în Vietnamul de sud. Dusă cu perseverență, paralel cu lupta militară și diplomatică, această activitate politică va contribui la o soluție de pace justă și onorabilă pentru Statele Unite, așa cum s-a preconizat în propunerile în șapte puncte ale G.R.P., a subliniat primul ministru.Abordînd, in continuare, probleme ale construcției economice din R.D. Vietnam, Fam Van Dong a subliniat că, în starea de război impusă țării de agresiunea americană, actualele eforturi vizează ameliorarea condițiilor de viață ale poporului, întărirea potențialului economic și a capacității de apărare. Trebuie să acționăm pentru rezolvarea marilor probleme puse de edificarea vieții noi,

socialiste, conform realităților Vietnamului și spiritului poporului nostru.Poporul suedez, a continuat Fam Van Dong, a sprijinit întotdeauna lupta noastră pentru salvarea națională și a acordat poporului nostru vietnamez un ajutor material umanitar. El a arătat că după hotărîrea privind stabilirea de relații diplomatice între Suedia și R.D. Vietnam, raporturile bilaterale au cunoscut, pe toate planurile, o dezvoltare favorabilă, cu perspective, și conform cu interesele celor două popoare.HANOI 9 (Agerpres). — Unități ale apărării antiaeriene a R.D. Vietnam au doborît, la 8 noiembrie, două a- vioane americane de tip „Phantom", care violaseră spațiul aerian în provincia Nghe An. După cum transmite agenția V.N.A., numărul avioanelor americane doborite pe teritoriul R.D. Vietnam se ridică la 3 401.

BELGRAD 9 (Agerpres). — Agenția Taniug transmite : Biroul Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, întrunit la Belgrad, și-a exprimat, într-o declarație, preocuparea față de recenta a- restare, în Grecia, a unor conducători ai luptei antifasciste a poporului grec din timpul celui de-al doilea război mondial, ai mișcării democratice și ai partidului comunist — relatează agenția Taniug.;
*GENEVA 9 (Agerpres). — Comitetul director al Partidului Muncii din

Elveția a dat publicității un protest) împotriva noilor arestări efectuat» în rîndul activiștilor pe tărîm social din Grecia. Comitetul director a adresat tuturor organizațiilor politice și obștești chemarea să lupta pentru eliberarea celor arestați.
★ATENA 9 (Agerpres). — Comandantul militar al zonei Atena a decis ca procesele celor 32 de mili- tanți democrați și patrioți greci să se desfășoare în fața instanței curții civile din Atena, informează agenția France Presse.

Potrivit datelor publicate în presa americană de agenția de sondare a opiniei publice „Harris", majoritatea covîrșitoare a poporului american se declară în favoarea retragerii totale a trupelor Statelor Unite din Vietnamul de sud, pină în mai 1972, și lichidării intervenției S.U.A. în Asia de sud-est. Majoritatea au răspuns negativ la întrebările : „Doriți ca în Vietnamul de sud să mai rămînă 50 000 de americani după retragerea grosului trupelor „Doriți ca S.U.A. să continue să sprijine guvernul din Saigon cu bombardiere și elicoptere ?“, „Doriți ca S.U.A. să continue să livreze armament guvernului din Saigon în valoare de 1 miliard de dolari anual ?”.

Convorbiri• 6. Pompidou— Indira GandhiPARIS 9 (Agerpres). — Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, care se află la Paris, în vizită oficială, a avut o întrevedere cu președintele Franței, Georges Pompidou. Cu această ocazie, au fost abordate, in special, probleme privind evoluția relațiilor bilaterale și situația din Asia de sud.în onoarea șefului guvernului indian a fost oferit un dejun, la care Indira Gandhi și Georges Pompidou au rostit toasturi. In alocuțiunea sa, premierul Indiei a arătat că tensiunea de la frontiera indo-pakistaneză trebuie să-și găsească o soluție politică. La rindul său, președintele Pompidou a subliniat caracterul politic al crizei, menționînd că această problemă trebuie să primească, de asemenea, o soluționare politică. Totodată, șeful statului francez a a- rătat că Franța dorește o dezvoltare a cooperării economice cu India.Intr-un interviu acordat televiziunii franceze, relatează agenția Reuter, Indira Gandhi a ' declarat că „este pregătită să-1 întîlnească pe președintele Pakistanului, Yahya Khan, în vederea discutării tuturor problemelor dintre cele două țări".

IN MEMORIA GENERALULUI 
CHARLES DE GAULLEPARIS 9. — Corespondentul nostru, 

P. Diaconescu, transmite : Franța a comemorat, marți, un an de la moartea generalului Charles de C-aulle, fostul președinte al țării, personalitate care a avut un rol proeminent în lupta de eliberare dusă în timpul celui de-al doilea război mondial, om politic care a militat pentru independența și suveranitatea națională, pentru pace, cooperare și Înțelegere pe continentul european.La capela de la Palatul Invalizilor a avut loc marți o manifestare comemorativă, desfășurată In prezența președintelui Republicii Franceze, Georges Pompidou. Au participat, de asemenea, primul ministru, Jacques Chaban Delmas, și alți membri al guvernului, personalități ale vieții politice șl culturale din capitala Franței, precum și membri ai familiei defunctului. S-a depus apoi e jerbă de flori Ia Monumentul Franței Libere. O altă ceremonie solemnă s-a desfășurat la Catedrala Notr» Dâme, in prezența șefului statului.

■ B

Secretariatul Consiliului 
Mondial al Păcii a adresat președintelui S.U.A., Richard Nixon, o telegramă de protest în legătură cu explozia nucleară efectuată de Statele Unite în Insula Amchitka. Prin efectuarea acestei explozii, se spune în telegramă, autoritățile S.U.A. au demonstrat că ignorează interesele vitale ale popoarelor iubitoare de pace.

Cel de-al VH-lea Con
gres al Uniunii Centrale a 
Cooperativelor din Bulga
ria și-a deschis marți lucrările la Sofia în prezența iul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și a altor conducători bulgari. La lucrările congresului participă și delegații de peste hotare, între care o delegație din România, formată din tovarășii Dumitru Simulescu, vicepreședinte al

UCECOM, și Iosif Popa, vicepreședinte al CENTROCOOP.
întîlnirea liderilor celor 

două mari partide politice 
din Marea Britanie. Lideril celor două mari partide politice din Marea Britanie, conservator și laburist, premierul Edward Heath, și șeful opoziției laburiste, Harold Wilson, s-au întîlnit la reședința primului ministru de la Downing Street 10, pentru a examina situația actuală din Irlanda de Nord. Nici o declarație oficială nu a furnizat detalii în legătură cu această întrevedere.

Președintele guvernului 
federal al R.S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, l-a primit pe Nikolai Patolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., aflat la Praga pentru a semna protocolul privind schimburile de mărfuri dintre Cehoslovacia și U.R.S.S. pe anul 1972, transmite agenția C.T.K.

agențiile de presa transmit:
Cei patru șefi de state 

africane care au intrePrins ° vizită de „explorare și informare" în Israel și Republica Arabă Egipt au sosit luni seara la Dakar, venind de la Cairo, anunță agenția France Presse.
La Djeddah a lncePut ° nou5 rundă a convorbirilor de concilieredintre delegația guvernului iordanian și reprezentanții organizațiilor palestinene.
La alegerile din Pilipine, primele rezultate oficiale lasă să se întrevadă o victorie a Partidului liberal de opoziție. Din cele opt mandate de senatori (o treime din nu

mărul total), pentru care s-au organizat alegeri, 7 au revenit acestui partid și numai unul partidului de guvernămint. (A.F.P.).
Patriot sud-coreean con

damnat ia moarte de un tri
bunal din Seul. Un tribunal din Seul a condamnat la moarte pe patriotul sud-coreean Pak, cadru al Partidului revoluționar pentru reu- nificare din Coreea de sud. Patriotul sud-coreean — arată agenția A.C.T.C. — s-a ridicat împotriva regimului de asuprire, instaurat de guvernanții de la Seul, împotriva ocupării Coreei de sud de trupele americane și a chemat populația sud-coreeană la luptă pentru salvarea națională.

Ministrul de externe al 
Blgerieî, Abdelaziz Bouteflika, și-a încheiat vizita întreprinsă timp de două zile în Cuba. După cum informează agenția Prensa Latina, programul vizitei a cuprins primiri la primul ministru Fidel Castro ș: la președintele Osvaldo Dorticos, precum și întrevederi cu ministrul de externe al Cubei, Râul Roa.

Guvernul peruan a hotăr,t să intervină direct în conflictul de muncă de la companiile nord-ameri- cane „Cerro de Pasco Co.“ și „Co- briza" unde peste 13 000 de muncitori se află de mai multe săptămini în grevă, ca urmare a faptului că cele două firme refuză satisfacerea cere

rilor de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață. Analizînd situația creată, ministrul peruan al muncii, Pedro Sala Orosco, a declarat că la cererea muncitorilor, va propune președintelui țării, Velasco Alvarado, naționalizarea minei „Cerro de Pasco Co".
Cu prilejul celei de-a 160-a a- 

niversări a creării prestigioasei 
instituții italiene de cultură „A- 
cademia Tiberina" din Roma 
au fost decernate noi titluri de 
membri ai academiei. Pentru 
„merite în domeniul artei și 
culturii pe plan european" tit
lul de membru al acestei acade
mii i-a fost conferit și lui Oc- 
tav Enigărescu. în cadrul ace
leiași ceremonii, ce a avut loc 
luni la Roma, au mai fost 
distinși cu titlul de membri ai 
Academiei Tiberina artiștii lirici 
Virginia Zeani (de origine 
română) și Nicola Rossi Lemeni.

Sonda interplanetară a- 
mericană „Mariner-9" *efec* tuat luni seara, in timp ce se afla la 1 367 942 kilometri distanță de planeta Marte, o serie de teste fotografice, destinate verificării funcționării instalațiilor de bord. Cele două camere de luat vederi, instalate la bordul navei, au înregistrat .27 de imagini pe care le-au retransmis, trei ore mai tîrziu, spre instalațiile laboratorului Institutului de tehnologi» de la Pasadena (California).

Cinci mișcări seismice 
succesive au fost înregis
trate în Grecia,ln noaPtea d* duminică spre luni. Epicentul a fost localizat la 70 kilometri nord da Atena, în regiunea Teba. Intensitatea cutremurelor a fost de 4,2 grade, pe scara Richter. Nu se cunoaște încă valoarea pagubelor material» provocate de seisme.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scîntell". Tel. 17 60 1#, 17 60 30. Abonamentele se Iac la oficiile poștale șl dtfuzorll din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa ScIntelL


