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APROBARE FERMĂ PENTRU PROGRAMUL

DEZVOLTĂRII CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

a Întregului popor i
Pe adresa Comitetului Central al partidului, a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe adresa „Scînteii" 
continuă să sosească din partea comitetelor de par
tid, colectivelor de întreprinderi și instituții, a oameni
lor muncii din cele mai diverse categorii, telegrame, 
scrisori și alte materiale în care aceștia își exprimă

acordul deplin, adeziunea 
mul de educație socialistă, 
adoptat de plenara C.C. al 
dau glas hotărîrii lor ferme 
ritul acestui program, de i 
pentru traducerea sa în viață

unanimă față de progra
de formare a omului nou, 
P.C.R. din 3—5 noiembrie, 

! de a-și însuși ideile și spi- 
a depune toate eforturile

Ariiratara edificiului Școala noastră, școala modelării
nostra social—principiile eticii

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit miercuri 
după-amiază pe vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei, 
Francesco De Martino.

La întrevedere au luat parte Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Au participat Niccolo Moscate, 
ambasadorul Italiei la București, 
Roberto Ducci, ambasador, directo
rul general al afacerilor politice 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al Italiei, Aldo Conte Marotta, mi
nistru plenipotențiar.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc între președintele Consiliului 
de Stat al României și vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Italiei a fost relevată cu deosebită 
satisfacție evoluția pozitivă, în 
planuri multiple, a relațiilor bi
laterale, relații întemeiate pe o în
delungată tradiție de prietenie în
tre poporul român și poporul ita
lian, pe înțelegere și respect reci
proc. S-a exprimat hotărîrea comu
nă de a dezvolta în continuare le
găturile dintre cele două țări, a- 
preciindu-se că există multiple po
sibilități pentru diversificarea și 
dezvoltarea colaborării româno-ita- 
liene, pentru ridicarea ei pe o

și echității comuniste
caracterelor

Dinamismul creator al politicii 
profund științifice a partidului își 
găsește o strălucită exprimare în do
cumentele plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie, în vibranta și mo
bilizatoarea expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la sar
cinile organelor și organizațiilor de 
partid pentru ridicarea 
socialiste a comuniștilor, 
oamenilor muncii.

Ca activist în domeniul 
dei nutresc un sentiment 
apreciere și totală adeziune față de 
acest document care jalonează, prin- 
tr-o largă traiectorie, strategia glorio
sului nostru partid într-un domeniu 
de vitală profunzime pentru construc
ția societății socialiste multilateral 
dezvoltate, și anume : făurirea înal
tului profil uman, victoria principiilor 
eticii ți echității socialiste și cbmu- 1 
niște.

Legătura directă cu ceea ce a în
semnat și înseamnă „transformarea 
structurală" a economiei municipiu
lui Pitești, cu deosebire în ultimii 
cinci ani, mi-a întărit convingerea — 
în oontextul elaborării și dezbaterii 
acestor documente — asupra oportu
nității lor pentru etapa în care am 
ajuns, a necesității imperioase de a 
se acționa energic și sistematic în 
vederea asigurării unei interdepen
dențe totale între dezvoltarea pu
ternicei baze tehnice materiale a 
României contemporane și' gradul 
înalt al nivelului politic-ideologic pe 
care trebuie să-1 posede făuritorii 
bunurilor materiale și spirituale.

Spun acest lucru întrucit de multe 
ori s-a manifestat tendința — vădită 
ți în activitatea activiștilor Comite
tului municipal de partid Pitești — 
de a se acorda prioritate sarcinilor 
și preocupărilor economice, nereușin- 
du-se, în egală măsură, antrenarea 
tuturor organizațiilor de partid, a

conștiinței 
a tuturor
propagan
de înaltă

conducerilor administrative, a orga
nizațiilor de masă și obștești la o 
susținută muncă politică, de ridicare 
a conștiinței oamenilor. Acțiunea 
continuă și perseverentă în această 
direcție era cu atît mai necesară cu 
cit, in ceea ce ne privește, aici, la 
Pitești, în noile obiective industriale 
lucrează oameni proveniți din dife
rite medii, cei mai mulți fiind 
tineri. Or, pentru ei, se impune o 
susținută muncă 
pentru a-i forma ca muncitori mo
derni, de fabrică, intr-im ridicat spi
rit de exigență și colectivitate, in
transigent față de manifestările ne
gative de orice fel.

Expunerea tovarășului Nicolae 
. Ceaușescu ne-a demonstrat- încă o 

dată necesitatea . stringentă ca toți 
' activiștii de partid să dovedească o 
temeinică cunoaștere a realităților, 
să fie multilateral pregătiți, înarmați 
cu ideologia partidului nostru, cu 
teoria oonstrucției socialiste,, capa
bili să susțină o paletă diversificată 

. și eficientă de activități politico- 
ideologice, să manifeste o înaltă 
principialitate și exigență, să devină 
un adevărat model în viața socială.

Consider că în lumina lucrărilor, a 
exigențelor impuse de plenară, acti
viștii de partid trebuie să-și facă o 
temeinică autoanaliză, să-și reconsi
dere metodologia de îndrumare și 
control, să-și treacă prin „focul" 
celei mai înalte exigențe critice, 
partinice, stilul personal de muncă, 
nivelul de cunoaștere. Cred că nu 
exagerez dacă afirm că pentru a 
conduce azi, indiferent la oe nivel,

politică-educativă

Petre POPA
secretar al Comitetului 
municipal de partid-Pitești

(Continuare în pag. a IlI-a)

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAS CEAUȘESCU
(în pag. a IIT-a)
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O șooală mică, avind mai puțin 
de zece clase și cel mult 200 de 
elevi, așa cum arăta vechea școală 
de ucenici din Hunedoara, a devenit 
în anii socialismului un puternic 
centru de învățămînt profesional, în 
prezent cu peste 3 000 de elevi, dotat 
cu mai multe laboratoare, ateliere și 
biblioteci — într-un cuvînt, o bază 
.materială la înălțimea sarcinilor ce-i 
sînt trasate. De pe băncile grupului 
școlar hunedorean au ieșit în ul
timii ani peste 10 000 de muncitori 
calificați, maiștri și tehnicieni în 
meserii specifice siderurgiei — ca fur- 
naliști, cocsari, modeiori, turnători, 
oțelari, laminatori — șau in meserii 
anexe — zidari-șamotori, forjori, 
lăcătuși etc. — așadar, o întreagă 
geografie a profesiunilor în legătură 
nemijlocită cu oțelul, cu creșterea 
rolului acestuia în viața patriei 
noastre socialiste.

Amintesc toate acestea nu întim- 
plător. Ele ilustrează parțial,- dar 
pregnant, grija partidului și statului 
manifestată consecvent pentru ca 
învățămintul românesc de toate gra-

dele să beneficieze de condiții op
time de funcționare, iar tineretul 
patriei* noastre să poată să-și valo
rifice întregul fond de inteligență și 
energie pe calea unei instrucții și 
educații la nivelul exigențelor so
cietății noastre socialiste multilate
ral dezvoltate. Asemenea realizări 
dobîndesc acum, în climatul de 
înaltă autoexigență și resurecție mo
rală generat de expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară consacrată problemelor ideo
logice, și un puternic sens intero
gativ, asupra căruia se cuvine să 
ne aplecăm cu toții — cadre didac
tice, reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret, părinți — într-un res
ponsabil spirit autocritic. Pătrunși 
de îndemnul secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cum că „fiecare educa-

Prof. lori UNGUR
director adjunct al Grupului 
școlar al C.S. Hunedoara

revoluționare

treaptă superioară, în interesul ce
lor două popoare, al cooperării și 
înțelegerii internaționale.

Totodată, au fost abordate unele 
probleme internaționale de interes 
comun, evidențiindu-se dorința 
României și Italiei de a-și aduce 
și în viitor contribuția la stabilirea 
unor raporturi de bună conviețui-

re între statele europene, realizarea 
securității pe continentul nostru, la 
promovarea colaborării. între po
poare și instaurarea unui climat de 
pace, de încredere și cooperare în 
lume.

întrevederea a avut loc într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie.

la președintele Consiliului de Miniștri,
Gheorghe Maurer

(Continuare in pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primjt, miercuri la amiază, pe 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei. Francesco De 
Martino.

La întrevedere au participat 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședintele 

■Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex- 

''terneț’,Vasille Gliga,’ adjunct ăl 
ministrului afacerilor externe, 
Popa Pretor, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

Au luat parte Niocolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
Roberto Ducci, ambasador, direc
torul general al afacerilor politice 
din Ministerul Afacerilor Externe 

■ al Italiei, Aldo Conte Marotta, 
ministru plenipotențiar, Aldo A- 
jello, șeful secretariatului vice
președintelui.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a subliniat Miniștri, 
faptul că legăturile prietenești 
româno-italiene se dezvoltă favo
rabil și s-a exprimat dorința co
mună ca acestea să înregistreze

în continuare un curs pozitiv, în 
folosul ambelor state și popoare, 
al colaborării și progresului ge
neral.

După convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a reținut la dejun pa 
vicepreședintele Consiliului de 

. Francesco , De Martino, 
precum și pe celelalte persoane 
oficiale române și italiene pre
zente la întrevedere.

(Agerpres)

90 de ani de la nașterea lui Mihai Gheorghiu Bujor AZI SOSESTE IH TARA NOASTRĂ
ADUNAREA MEMORIALS DIN CAPITALĂ

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 
de la. nașterea lui Mihai Gheorghiu 
Bujor, militant de frunte al mișcă
rii muncitorești din țara noastră, Co
mitetul municipal-București al P.C.R. 
a organizat, miercuri după-amiază, o 
adunare memorială în aula Muzeu
lui de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democra
tice din România.

In prezidiu au luat loc tovarășii 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Ște
fan Voătec, Miron Constantinescu, 
precum și Ion Popescu-Puțuri, Ofe- 
Iia Manole, Petre Constantinescu-Iași, 
Ștefan Voicu, Mihail Cruceanu, La- 
dislau Banyal, Nicolae Cioroiu, acti
viști de partid cu stagiu din ilega
litate, Mihailache Mihalache, munci
tor la uzinele „Vulcan", Gheorghe

Miclea, student la Institutul de ar
hitectură, Ioana Stanciu, elevă la Li
ceul nr. 10.

La adunare au luat parte membri 
ai C.C. al P.C.R., activiști de partid 
și de stat, vechi miilitanți ai miș
cării muncitorești din țara noastră, 
personalități ale vieții științifice, artei 
și culturii, oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile Capitalei, 
studenți și elevi.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Nicolae Matei, secretar al 
Comitetului municipal-București al 
P.C.R.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
care a evocat viața, personalitatea

și activitatea revoluționară a lui 
Mihai Gheorghiu Bujor.

★
Cu același prilej, la Muzeul de 

istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România s-a deschis o expoziție cu- 
prinzînd fotograf ii, ■ documente, ma
nuscrise și obiecte personale, privind 
viața și activitatea lui Mihai Gheor-' 
ghiu Bujor. (Agerpres)

SINGAPORE, LEE KUAN YEW

Pe seama cui proiectanțîi sînî 
GALANTONI CU MILIOANELE?!
Este cunoscut faptul că activitatea 

de proiectare reprezintă una din 
fazele hotărîtoare ale procesului de 
realizare a investițiilor. în această 
etapă se clarifică și se rezolvă pro
blemele tehnice și economice, se stu
diază și se fundamentează soluțiile 
tehnologice și constructive, se de
termină rezultatele și duratele de 
timp in care acestea vor fi obținute. 
Intr-un, cuvînt, de calitatea soluții
lor adoptate în proiecte depind, în 
mare măsură, promovarea progre- 
lului tehnic în economie, valorifica
rea superioară a resurselor naturale 
ale țării și obținerea unei eficiente 
economice. ridicate a investițiilor.

Măsurile inițiate în ultimii ani de 
conducerea partidului și statului pe 
linia îmbunătățirii organizării, pla
nificării și executării investițiilor au 
creat condiții pentru elaborarea din 
timp a documentațiilor tehnico-eco- 
nomice necesare noilor obiective, 
pentru aprofundarea mai temeinică a 
fiecărei investiții, pentru alegerea 
celor mai bune variante din punct 
de vedere al soluțiilor tehnologice și 
constructive, cît și al indicatorilor 
tehnico-economici. în plus, tot ca ur
mare a acestor măsuri s-a reușit să 
se cunoască din timp lucrările de in
vestiții prevăzute a se realiza, s-a 
creat un oarecare decalaj între faza 
de proiectare și cea de execuție, 
ceea ce a permis de altfel o mai 
bună pregătire a programelor de 
investiții.

In pofida acestor progrese incon-

testabile, se cuvine să precizăm că ac
tivitatea de proiectare nu răspunde 
încă la unele din dezideratele majo
re actuale privitoare la pregătirea 
din timp și la realizarea de inves
tiții cu o înaltă eficiență economică. 
Aceste neajunsuri au fost arătate in 
diferite prilejuri de conducerea de 
partid și de stat și ele trebuie să 
fie înlăturate cît mai curind posibil. 
Necesitatea asigurării unui decalaj cit 
mai mare intre proiectarea și exe
cuția lucrărilor este o cerință obiec
tivă a desfășurării normale a între
gului flux de realizare a investiții
lor, care reclamă, în primul rînd, 
din partea proiectanților eforturi deo
sebite. Acest decalaj se impune cu 
o și mai mare stringență în actua
lul cincinal, cînd s-a prevăzut reali
zarea unui volum de investiții echi
valent cu aproape tot atît cît s-a în
făptuit anterior într-un întreg dece
niu. De aceea, nu ne putem declara 
satisfăcuți de faptul că, înainte cu 
două luni de începerea celui de-al 
doilea an al cincinalului, al cărui vo
lum de investiții va fi cu 15 la sută 
mai mare față de cît s-a planificat 
în acest an, existau 22 la sută din 
studiile tehnico-economice neaprobate 
și circa 30 la sută din proiectele da 
execuție nepredate încă constructori
lor.

Se cuvine precizat, totuși, că, spre 
deosebire de perioade nu prea 
îndepărtate, in momentul de față con
ceptul de eficiență a investițiilor a 
căpătat un loc și o semnificație deo-

Cuvîntareo rostită

în Pagina a ii-a

Maiestății Sale
Regelui GUSTAF AL VI-LEA ADOLF AL SUEDIEI

»ebite în preocuparea multor proiec- 
tanți. Elaborarea unor proiecte de in
vestiții cu eficiență economică ridicată 
s-a realizat prin cunoașterea mai 
completă a elementelor tehnice și 
economice determinante ale ramuri
lor și subramurilor din care noi
le obiective și capacități fă
ceau parte. Dacă ne vom referi 
numai la un aspect al eficienței in
vestițiilor proiectate, respectiv cos
tul acestora pe unitate de capacitate, 
va fi lesne de observat că proiecta
rea a avut un cuvint „greu" de spus 
în acest sens. Prin dimensionarea 
corectă a suprafețelor și volumelor 
construite, prin reducerea la stric
tul necesar a spațiilor auxiliare și 
administrative, prin utilizarea mai 
rațională a terenului s-a obținut de 
la o perioadă la alta o reducere în
semnată a investiției specifice. In 
industria chimică, de exemplu, nive
lul cheltuielilor de investiții pe uni
tatea de capacitate a scăzut de la 
37 350 lei/tonă, cît a fost în perioada 
1961—1965, la 22 350 lei/tonă in cin
cinalul precedent ; la ciment, redu
cerea a evoluat, în aceleași intervale 
de timp, de la 560 lei/tonă la 420 
lei/tonă, iar la fontă de la 1020 
lei/tona Ia 880 lei/tona.

Desigur, sînt rezultate bune, dar 
dacă le judecăm în lumina posibili-

Alexandru OLTEANU 
director în Banca de Investiții

(Continuare în pag. a IV-a)
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© Combativitatea-condiție determinantă
pentru eficiența muncii politice de masă
® Munca de răspundere nu apără de
răspundere penală © Faptul divers © Sport

STOCKHOLM
Cu ocazia aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre, vă adre

sez sincere felicitări și cele mai bune urări de pace și prosperitate po
porului suedez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit din partea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Albania, Mehmet Shehu, a pre
ședintelui Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Huynh Tan Phat, a primului ministru al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei, Penn Nouth, telegrame prin care 
se exprimă profunde condoleanțe familiilor victimelor catastrofei de la 
Certej-Săcărîmb.

La invitația pre
ședintelui Consi
liului de Miniștri 
al Republicii So
cialiste România, 
Ion Gheorghe 
Maurer,, și a so
ției sale, astăzi 
sosesc la Bucu
rești primul mi
nistru al Repu
blicii Singapore, 
Lee Kuan Yew, 
și soția sa, care 
vor face o vizită 
în Republica So
cialistă România.

Lee Kuan Yew 
s-a născut la 
Singapore, la 16 
septembrie 1923. 
După ce a urmat 
cursurile colegiu
lui Raffles din 
Singapore, Lee 
Kuan Yew plea
că în Ainglia, unde 
studiază dreptul 

Universitatea 
n Cambridge. 
Reîntors la Sin

gapore, Lee Kuan. 
Yew profesează 
avocatura. El de
vine repede 
noscut in 
politică din 
gapore prin 

care 
conducă- 
sindicali 
și prin ideile sale anticolo-

cu- 
viața 
Sin- 
spri- 

îljinul pe 
acordă 
torilor 
din țară 
nialiste.

Sprijinit de sindicate, Lee Kuan 
Yew înființează în anul 1954 Partidul 
Acțiunii Populare (P.A.P.), fiind ales 
secretar general aii acestui partid ; 
un an mai tîrziu, el este ales în A- 
dunarea Legislativă (parlament). In 
1959, Partidul Acțiunii Populare iese 
victorios în alegeri. în același an, 
Singapore bapătă ’autohdmie internă, 
iar Lee Kuan Yew devine la 3 iunie 
primul șef de guvern al Singapore- 
lui.

La 31 august 1963, Singapore devi
ne stat independent și după cîteva 
zile, la 16 septembrie, intră în Fede
rația Malayeză. în urma dificultă
ților politice și economice ale Fede
rației Malayeze, relațiile dintre gu
vernul central de la Kuala Lumpur 
și guvernul din Singapore, condus 
de Lee Kuan Yew, devin din ce în 
ce mai dificile. în noile condiții, Lee 
Kuan Yew devine promotorul politi
cii de independență a Singaporelui. 
Actul de la 9 august 1965, prin care 
Singapore se retrage din Federația 
Malayeză, proclamîndu-se republică 
independentă, este urmarea acestei 
orientări.

Pe arena internațională, guvernul 
condus de Lee Kuan Yew se pronun
ță în favoarea colaborării internațio
nale, apreciind că relațiile de la stat 
la stat, de la națiune la națiune tre
buie să se bazeze pe principiul res
pectării . independenței, al egalității 
in drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și al avantajului reciproc. 
Cu prilejul vizitei făcute în țara 

'noastră 'în anul 1966, primul minis-’ 
tru singaporez și-a exprimat dorința 
de a lărgi relațiile economice cu ță
rile din centrul și răsăritul Europei 
și, totodată, de a spori contactele po
litice cu această parte a lumii.

Opinia publică din țara noastră 
urează un călduros bun venit primu
lui ministru singaporez, Lee Kuan 
Yew, și își exprimă convingerea că 
vizita sa în România și convorbirii» 
ce vor fi purtate vor influența favo
rabil prietenia româno-singaporeză, 
dezvoltarea relațiilor economice bila
terale și, îndeosebi, schimburile co
merciale reciproc avantajoase întră 
România și Singapore, în interesul 
ambelor țări și popoare.
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90 DE Ml 0E LA NAȘTEREA LUI MIHAI GHEORGMU BUJOR

ADUNAREA MEMORIALĂ 
DIN CAPITALĂ

COMBATIVITATEA-^ 
condiție determinantă pentru 
eficiența muncii politice de masă

Cmntarea tovarășului leonte Răutu
Consacrăm această adunare — a 

spus vorbitorul — împlinirii a 90 de 
ani de la nașterea lui Mihai Gheor
ghiu Bujor, personalitate remarcabi
lă a mișcării noastre muncitorești, 
intelectual credincios poporului, mili
tant a cărui activitate, timp de peste 
6 decenii, a fost închinată luptei 
pentru cauza clasei muncitoare din 
țara noastră. întreaga sa viață a fost 
un exemplu al spiritului de dăruire 
și al patriotismului, al umanismului 
revoluționar și internaționalismului 
proletar.

Activitatea lui Mihai Gheorghiu 
Bujor este strîns legată de dezvolta
rea mișcării socialiste din România, 
In rîndurile căreia a intrat în zorii 
veacului nostru. Proletariatul român 
străbătuse pină atunci mai multe de
cenii de luptă. Primele organizații 
muncitorești ■ luaseră naștere în țara 
noastră incă în anii 1860—1870 ; cla
sa muncitoare acumulase astfel o 
bogată experiență istorică. în anul 
1893 mișcarea muncitorească și-a fău
rit primul partid politic — Partidul 
Social Democrat al Muncitorilor din 
România. După părăsirea partidului 
da către elementele burghezo-libera- 
le, așa-numiții „generoși", mișcarea 
muncitorească pășise cu vigoare la 
refacerea organizațiilor sale de clasă. 
Baza obiectivă a acestui proces a 
constituit-o dezvoltarea industriei, 
creșterea numerică a clasei munci
toare, afirmarea tot mai puternică a 
unor centre muncitorești. Reînvierea 
mișcării socialiste constituia o dova
dă convingătoare a forței de influen
țare și de germinare a ideilor socia
liste pe solul românesc, infirmînd 
teoriile „generoșilor" cu privire Ia 
lipsa de viabilitate a socialismului în 
România.

Mihai Gheorghiu Bujor a fost a- 
tras spre socialism incă din primii 
ani de studenție. El era o prezență 
vie a cercului de studii sociale din 
Iași, important focar de educație so
cialistă ; a participat la organizarea 
unor asociații muncitorești, a colabo
rat la prima serie a gazetei socialiste 
„România muncitoare", apărută in 
1902.

în procesul de regrupare a forțe
lor. de profunde căutări pentru cla
rificare ideologică și politică,. miș
carea socialistă capătă un curs as
cendent, intrind într-o nouă etapă 
de dezvoltare. Integrîndu-și expe
riența pozitivă și tradițiile perioadei 
anterioare, socotindu-se „vlăstar al 
vechii rădăcini socialiste", mișcarea 
socialistă se remarcă prin noi trăsă
turi ca lupta pentru consolidarea 
bazei sale proletare, pentru asigura
rea unei linii militante de clasă, 
sporirea combativității, grija pentru 
întărirea coeziunii organizatorice.' 
Mihai Gheorghiu Bujor face parte 
din acea pleiadă talentată de mili- 
tanți proveniți din rîndurile clasei 
muncitoare, precum și de intelec
tuali devotați cauzei socialiste, care 
imprimă mișcării vigoare și dina
mism. îl găsim activînd alături de 
I.C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, Alecu 
Constantinescu, Cristian Racovski, 
Gheorghe Cristescu, Dimitrie Ma
rinescu, Ecaterina Arbore, . Ottoi 
Călin, Max Vexler și mulți alții. 
M. Gh. Bujor a purtat un mare res
pect lui C. Dobrogeanu-Gherea, 
considerîndu-se discipolul său.

La Conferința muncitorească din 
1906, care a făcut bilanțul activității 
mișcării revoluționare, marcată de 
dezvoltarea organizării sindicale, de 
avîntul luptelor greviste, al mani
festărilor de solidaritate internațio
nală, în special cu prima revoluție 
rusă, Bujor a fost numit redactor 
al gazetei socialiste „România mun
citoare". în 1907 el face parte din 
conducerea revistei teoretice mar
xiste „Viitorul social".

Activitatea sa în domeniul presei 
muncitorești vădește o remarcabilă 
vocație de publicist militant ; * în 
reacția promptă a gazetei „România 
muncitoare" la problemele arzătoare 
social-politice, economice și cultu
rale ale actualității românești, în 
tenacitatea cu care această publi
cație a militat pentru călirea con
științei proletariatului, deschizîn- 
du-i orizonturi luminate de învăță
tura marxistă, în toate acestea gă
sim încorporat și efortul redacto
rului ei — Mihai Gheorghiu Bujor.

El a fost în primul rînd un pro
pagandist, dar a desfășurat, totoda
tă, o bogată activitate pe tărîmul or
ganizării clasei muncitoare, aflîn- 
du-se în miezul principalelor eveni
mente ale mișcării.

Trebuie subliniat cu acest prilej 
că în unele momente cheie ale dez
voltării mișcării revoluționare din 
România, Mihai Gheorghiu Bujor a 
fost promotorul unei poziții comba- 
tive, înaintate. Un asemenea moment 
l-a reprezentat marea răscoală a ță
ranilor din 1907. Sesizînd importan
ța potențialului revoluționar al ță
rănimii in condițiile concrete ale ță
rii noastre, M. Gh. Bujor a expri
mat atitudinea elementelor celor mai 
clarvăzătoare din mișcarea muncito
rească față de răscoală — aceea de 
sprijinire directă a luptei țăranilor.

în cunoscutul manifest „Către con- 
cediați și rezerviști", al cărui autor 
a fost, soldații erau chemați să trea
că de partea țăranilor răsculați. Re- 
levînd însemnătatea istorică a răs
coalei din 1907, M. Gh. Bujor scria 
doi ani mai tîrziu : „Poporul român 
trebuie să păstreze o amintire 
neștearsă a acestor vremuri de du
rere și de singe. Pentru el săptămî- 
na cuprinsă între 13—21 martie, a- 
devărată săptămînă roșie, trebuie să 
fie o dată sfîntă pe care ș-o sărbă- 
/horească cu mai multă cinstire și 
înălțare sufletească decît toate da
tele calendarului".

Dezvoltarea mișcării muncitorești, 
afirmarea organizațiilor socialiste și 
sindicale în viața social-politică a 
țării au pregătit premisele reconsti
tuirii partidului clasei muncitoare 
din România la începutul anului 1910, 
care a reprezentat un moment în
semnat în istoria mișcării muncito
rești din țara noastră. Noul partid 
apărea, după cum se spunea în 
documentele lui programatice, „ca o 
adîncă necesitate izvorită din frămîn- 
tările și luptele proletariatului indus
trial din România".

Adept înflăcărat al necesității unui 
asemenea partid, ales încă din 1907 
In conducerea Uniunii Socialiste, M. 
Gh. Bujor a prezentat în fața Con
gresului de reconstituire a Partidu

lui Social-Democrat din România 
„Partea principială" a programului. 
Considerațiile asupra rolului istoric 
transformator al proletariatului sint 
asociate constant în viziunea sa cu 
ideea că mișcarea muncitorească și 
socialistă își trage seva din faptul 
că se manifestă ca expresie a inte
reselor naționale ale poporului. în 
acest sens merită să fie amintite 
cîteva idei din documentul amintit, 
deoarece ele au căpătat o deplină ra
tificare din partea istoriei. „Rolul 
nostru (adică al partidului clasei 
muncitoare — n.n.) este profund na
țional... Cînd cerem deci îmbunătă
țiri și reforme, lumină și bunăstare, 
noi luptăm nu numai pentru reali
zarea intereselor unei clase, ci lup
tăm pentru țara întreagă".

Partidul Social-Democrat din Ro
mânia a desfășurat o largă acțiune 
politică pentru adoptarea unor re
forme democratice, importante.

Refacerea Partidului Social-Demo
crat a dat impulsuri noi acțiunilor 
greviste ale muncitorimii, a contri
buit la coordonarea eforturilor de 
luptă ale clasei muncitoare. Perioada 
celor două războaie balcanice și a pri
mului război mondial a constituit 
pentru socialismul român și repre
zentanții acestuia o perioadă de aspre 
confruntări politice, sociale, ideolo
gice. Mișcarea socialistă din Româ
nia a apreciat just caracterul impe
rialist al războiului izbucnit în 1914 
intre cele două mari grupări de 
state și a militat împotriva partici
pării României la război de partea 
uneia sau alteia dintre aceste gru
pări, desfășurînd pe această bază o 
largă acțiune antirăzboinică. în a- 
celași timp, ea și-a expus poziția de 
principiu față de problema făuririi 
statului național unitar, apărînd cu 
hotărîre legitimitatea acestui act, co
respunzător cu secularele aspirații 
ale poporului și cu necesitățile o- 
biective ale dezvoltării societății ro
mânești.

Prezentînd poziția socialiștilor în 
problema desăvîrșirii unității națio
nale, Bujor scria: „Patriile sînt cadre 
naturale și istorice de dezvoltare a 
popoarelor... Acesta e unul — evi
dent, nu singurul — din motivele 
pentru care social-democrația se 
ridică împotriva ciuntirii țărilor con
stituite, împotriva frîngerii popoare
lor în bucăți, împotriva suprimării 
vieții naționale a popoarelor". „Noi 
voim — scria el — să se păstreze 
independența fiecărei națiuni, căci 
altfel nici nu s-ar putea stabili a- 
devăratele legături trainice între 
popoare, în care fiecare națiune 
să-și aducă tributul propriu de cul
tură în concertul civilizației ome
nești". Bujor a întreținut o largă 
corespondență cu militanții socia
liști de peste Carpați, a urmărit cu 
atenție dezvoltarea mișcării de eli
berare națională și socială a ro
mânilor transilvăneni.

în timpul războiului, M. Gh. 
Bujor a desfășurat o intensă activi
tate de propagandă revoluționară 
printre muncitorii din Moldova. în 
aprilie 1917, îmbrăcat în haine de 
ofițer, (avea gradul de sublocote
nent) a pronunțat un înflăcărat 
discurs la demonstrația prilejuită 
de înmormîntarea luptătorului socia
list Ottoi Călin.

Victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a inaugurat o eră 
nouă în istoria omenirii — era re
voluțiilor proletare și a triumfului 
socialismului. România a fost una din 
primele țări în care marile transfor
mări revoluționare din Rusia au gă
sit un puternic ecou. Pe fondul situa
ției social-politice interne, evenimen
tele din Rusia au dat un vi
guros impuls energiei revoluționare 
a proletariatului român. Oamenii 
muncii din patria noastră, sub con
ducerea militanților socialiști, au or
ganizat uriașe demonstrații de masă, 
mitinguri și acțiuni greviste în 
semn de solidaritate cu revoluția 
rusă. Mii și mii de muncitori și 
țărani români care se aflau pe terito
riul Rusiei au luptat cu devotament 
pe fronturile revoluției pentru apă
rarea puterii sovietice. Manifestările 
de solidaritate cu Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie alcătuiesc 
o minunată pagină în cartea tradi
țiilor internaționaliste ale mișcării 
muncitorești din România.

Perioada de furtunos avînt revolu
ționar a anilor 1917—1920 înscrie 
imul dintre cele mai marcante ca
pitole ale activității de militant a lui 
Mihai Gheorghiu Bujor. în 1917—1918 
la Odesa s-a constituit un puternic 
centru revoluționar român. Evacuat 
la Odesa împreună cu numeroși 
membri ai P.S.D.R. și ai sindicatelor,
M. Gh. Bujor a fost, alături de alți 
revoluționari și militanți ai mișcării 
socialiste — V. Popovici, Al. Nico- 
lau, I. Dic-Dicescu, A. Zalic, Gh. 
Stroici — sufletul acțiunilor pornite 
din acest centru. El a condus comi
tetul de acțiune social-democrat 
român, a desfășurat o intensă acti
vitate pentru organizarea detașamen
telor revoluționare românești, a ini
țiat editarea gazetei „Lupta", a ținut 
o strînsă legătură cu mișcarea revo
luționară din țară, trimițlnd un bo
gat material propagandistic. „A so
sit vremea — scriau într-un manifest 
socialiștii români din Odesa — ca 
poporul român, făcînd propria lui 
revoluție, să se elibereze de oligar
hie și monarhism".

Ca militant de prestigiu al mișcă
rii socialiste din țara noastră, Bujor 
l-a întâlnit personal, de cîteva ori, pe 
Vladimir Ilici Lenin. A primit în
sărcinări speciale de la Lenin, fiind 
numit, în 1918, membru al înaltului. 
Colegiu pentru lupta împotriva con
trarevoluției din Sud. „Am purtat 
decretul lui Lenin asupra mea ca pe 
o comoară, ca pe un talisman — își 
amintea Bujor peste ani. Reciteam 
adesea rîndurile decretului, priveam 
iscălitura lui Lenin și toată persona
litatea marelui om se redeștepta în 
mine".

Soldat în slujba revoluției socia
liste, Mihai Gheorghiu Bujor acțio
na ca internaționalist român, care 
îndeplinește o datorie față de miș
carea socialistă din propria țară. El 
a descifrat necesitatea istorică de a 
înnoi cadrul de acțiune al mișcării 
muncitorești din România. întors ile
gal în țară, la sfirșitul anului 1919, 
susține hotărît cursul spre crearea 
partidului comunist- și afilierea la 

Internaționala a III-a făurită de Le
nin, se integrează energic în acțiu
nea propagandistică și organizatorică 
desfășurată in acest sens de mili
tanții aripii de stînga a partidului 
socialist și ai grupurilor comuniste.

în încercarea de a înăbuși acțiu
nile revoluționare ale maselor largi 
muncitoare, cercurile dominante au 
recurs în această perioadă la sălba
tice măsuri represive. Arestat în 
martie 1920, M. Gh. Bujor a impus 
respect prin demnitatea sa revoluțio
nară pină și aparatului de represiune 
burghezo-moșieresc. împotriva lui 
Bujor s-a pronunțat sentința capita
lă. Numai valul de proteste al mun
citorimii organizate a determinat 
cercurile guvernante să-i comute pe
deapsa la muncă silnică pe viață.

Deși condamnat, clasa muncitoare, 
dînd votului său o elocventă semni
ficație politică, l-a ales deputat. N-a 
mai putut însă să-și exercite misiu
nea în parlament, după cum n-a 
mai putut participa la lucrările Con
gresului de constituire a P.C.R. din 
mai 1921, act de importanță hotărî- 
toare în istoria mișcării, muncitorești 
și a patriei noastre, laz a cărui pre
gătire Bujor a adus o prețioasă con
tribuție. în viața lui s-au așternut 
14 ani de închisoare ; a trebuit să 
îndure un aspru regim de detențiu
ne, adeseori de izolare totală. Dar 
încercările grele n-au frînt voința și 
gîndul cutezător al luptătorului. In 
acești ani, clasa muncitoare, oamenii 
muncii i-au arătat întreaga căldură 
și simpatie de care se. bucura în 
rîndurile lor. Numele lui Bujor acțio
na cu puterea unui simbol ; curentul 
de protest împotriva deținerii lui 
reunea pe comuniști, social-demo- 
crați, oameni de cultură înaintați, 
largi cercuri progresiste, inclusiv e- 
lemente demooratice ale unor parti
de burgheze.

L-am văzut pentru prima dată în 
anul 1931, la Doftana, cînd, deși deți
nut separat de ceilalți condamnați 
politici, a venit printre noi pentru a 
sărbători ziua de 1 Mai. La rugă
mintea noastră a luat cuvîntul. Per
sonalitatea sa puternică, cuvintele 
sale simple și calde . au produs asu
pra noastră o impresie de neuitat.

Sub presiunea mișcării de protest 
organizate de partid, M. Gh. Bujor 
a fost eliberat în 1933. în anii care 
au urmat el a desfășurat o neobosită 
activitate politică și publicistică, a 
militat cu ardoare pentru unitatea 
de acțiune a clasei muncitoare.

în iunie 1938, după numai cîțiva 
ani de libertate, a fost arestat și ju
decat din ordinul guvernului de dic
tatură regală > pentru „propagandă po
litică Interzisă și editarea de tipă
rituri cu caracter tendențios". Elibe
rarea Iul definitivă i-o va aduce 23 
August 1944.
. Activitatea lui Mihai Gheorghiu 
Bujor nu a fost scutită de unele li
mite și inconsecvențe, datorate în
deosebi îndelungatei sale detențiuni, 
cit și vestigiilor unor puncte de ve
dere depășite de viață. Esențial este 
însă faptul că el a rămas credin
cios pe baricadele de luptă ale clasei 
muncitoare, a militat statornic pen
tru unitatea rindurilor proletariatu
lui, a forțelor democratice, împotri
va pericolului fascist, pentru trium
ful socialismului in România. In anul 
1948, el a salutat cu însuflețire rea
lizarea unității politice și organizato
rice a clasei muncitoare, văzînd în 
aceasta întruchiparea propriului său 
crez, condiția hotărîtoare pentru în
făptuirea misiunii istorice a proleta
riatului.

Deși înaintat în vîrstă, M.Gh. Bu
jor a desfășurat în anii puterii popu
lare o vie activitate politică și ob
ștească. A fost deputat, membru al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
președinte al Asociației foștilor de
ținuți antifasciști. A scris cu o ten
siune emoțională și forță de con
vingere care aminteau de scrierile 
Iui din îndepărtata perioadă a 
„României muncitoare". El a ur
mărit cu emoție și bucurie preface
rile înnoitoare pe care le-a adus 
victoria revoluției populare. în cu- 
vîntaiea, pătrunsă de un impresio
nant patetism, la a 50-a aniversare 
a răscoalelor țărănești din 1907, el 
a spus : „In cei 13 ani de cînd 
există această orînduire. s-au înfăp
tuit realizări care asigără o viață 
mai bună, mai bogată, mai înaltă 
pentru țara întreagă, pentru între
gul popor. Să mergem înainte pe a- 
cest drum mare și drept spre bi
nele poporului, spre binele patriei 
noastre".

La 17 iunie 1964 Mihai Gheorghiu 
Bujor s-a stins din viață, după ce 
avusese fericirea să fie martor și 
participant al victoriei socialismului 
în România, pe care o visase încă din 
anii tinereții sale.

Mihai Gheorghiu Bujor — a spus 
în continuare vorbitorul — a fost 
unul din intelectualii români care au 
înțeles cu clarviziune misiunea isto
rică a clasei muncitoare, ca principal 
factor al progresului social, ca forță 
hotărîtoare a unor prefaceri radicale 
în viața societății. Mersul evenimen
telor istorice a confirmat în chip 
strălucit capacitatea proletariatului 
.român, în frunte cu partidul comu
nist, de a da cea mai desăvîrșită ex
presie năzuințelor sociale și na
ționale ale poporului.

în întreaga sâ activitate revoluțio
nară. M. Gh. Bujor era animat de 
însuflețitorul ideal al transformării 
socialiste a societății. Desigur, nici el 
și nici ceilalți militanți ai mișcării 
noastre muncitorești din acea vreme 
nu puteau să-și reprezinte cu limpe
zime căile sau formele concrete în 
care avea să se desfășoare procesul 
do transpunere în viață a acestor 
idealuri. Este meritul istoric al Parti
dului Comunist Român de a fi știut 
— în condiții infinit mai complexe 
decît își imaginaseră în trecut chiar 
și mințile cele mai pătrunzătoare — 
să se orienteze ' în multitudinea de 
fenomene contradictorii ale vieții 
sociale și politice, să traseze calea de 
acțiune corespunzătoare imperative
lor dezvoltării istorice.

Justa înțelegere a particularităților 
momentului istoric, a raportului de 
forțe social-politice, a sarcinilor 
fundamentale de a căror soluționare 
depindea progresul general al țării 
i-a permis partidului nostru să înde
plinească cu succes rolul de organi
zator al luptei unite a forțelor pro

gresiste, patriotice, naționale pentru 
răsturnarea dictaturii militare fas
ciste, pentru Înfăptuirea insurecției 
armate. în cursul mărilor bătălii de 
clasă pentru zdrobirea burgheziei și 
moșierimii, în anii glorioși ai înfăp
tuirii revoluției populare șl ai con
strucției socialiste, Partidul Comu
nist Român, aplicînd în spirit crea
tor învățătura marxist-leninistă, și-a 
îndeplinit și-și îndeplinește cu cinste, 
cu profundă responsabilitate rolul 
de forță conducătoare și călăuzitoare 
a întregului popor.

Marile realizări obținute prin lupta 
revoluționară, prin munca plină de 
abnegație a oamenilor muncii din 
patria noastră constituie întruchipa
rea vie a celor mai înalte idealuri 
ce au însuflețit pe militanții mișcării 
noastre muncitorești, pe luptătorii 
pentru cauza clasei muncitoare. Nu
mai orînduirea socialistă, numai o 
politică științifică, fundamentată so
lid pe teoria materialismului dialec
tic și istoric, a putut asigura o dez
voltare atit de rapidă, mutații atît 
de profunde în viața societății, pu- 
nînd în valoare, în măsură mereu 
crescîndă, inepuizabilul potențial 
creator al poporului, făuritor al pro
priei sale istorii.

în concepția partidului nostru, o- 
biectivul suprem al noii societăți, 
6copul final spre care țintește între
gul angrenaj de transformări sociale 
este formarea omului nou, cu un 
larg orizont de cultură, cu o înaltă 
conștiință socialistă. In acest spirit 
de autentic și profund umanism a 
abordat partidul nostru în documen
tele' elaborate în vară și Ia recenta 
plenară problemele îmbunătățirii ac
tivității ideologice. Importanța ex-; 
cepțională a plenarei Comitetului 
Central constă în faptul că în magis
trala expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost supuse unei a- 
nalize aprofundate o serie de pro
bleme principiale, de mare semnifi
cație teoretică și practică, privind e- 
voluția viitoare a societății noastre 
și perfecționarea, în toate articula
țiile sale, a organismului social so
cialist.

Strînsă coeziune, unitatea politica 
și morală de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul Partidului Comu
nist Român, al conducerii sale repre
zintă principala garanție & înfăptuirii 
mărețului program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, elaborat de Congresul al 
X-lea, a cărui componentă firească 
sint orientările programatice pe pla
nul activității ideologice și politico- 
educative, al afirmării în viața în
tregii societăți â principiilor eticii 
și echității socialiste. . .

Epoca noastră a fost jalonată _ de 
adinei prefaceri care au modificat 
considerabil geografia politică a lu
mii contemporane, climatul ei social. 
Aceste prefaceri erau întrevăzute 
încă acum multe decenii de militanții 
de frunte ai mișcării noastre revolu
ționare. Nu poți citi fără emoție cu
vintele scrise de M. Gh. Bujor în no- 

. iernbrie 1919., Exprimindu-și încrede
rea în forța de atracție a socialismu
lui, el spunea ; „Și va veni vremea 
cind puterea lui de organizare, de 
gindire și de avînt va împrăștia scin- 
tei și lumini deșteptătoare dincolo de 
largul cuprins, cînd proletariatul din 
țările burgheze va apuca pe același 
drum de dezrobire și cînd, alături și 
împreună cu statele socialiste în fiin
ță, se vor înălța republicile noi ale 
socialismului pretutindeni triumfă
tor".

Această previziune s-a adeverit. 
Formarea sistemului socialist mon
dial, care cuprinde 14 state, a produs 
schimbări radicale în raportul de 
forțe pe arena internațională. In lu
mea capitalistă clasa muncitoare, 
alte straturi ale societății desfășoară 
viguroase acțiuni pentru apărarea 
intereselor lor vitale, pentru demo
crație, libertate și progres social. O 
puternică forță progresistă o consti
tuie mișcarea de eliberare națională, 

. afirmarea in viața internațională a 
țărilor recent eliberate de sub do
minația colonialismului. Caracteris
tica dominantă a evoluției politice 
internaționale este puternica creștere 
a forțelor antiimperialiste, democra
tice, progresiste, precumpănirea lor 
asupra forțelor reacțiunii și impe
rialismului.

în politica sa internațională, Par
tidul Comunist Român și statul nos
tru se preocupă în mod ferm și ne
abătut de dezvoltarea prieteniei și co
laborării cu toate țările socialiste, de 
care ne leagă solidaritatea frățească, 
întemeiată pe identitatea orînduirii 
sociale, pe țeluri comune, pe ideolo
gia marxist-leninistă. Partidul Co
munist Român militează cu înflăcăra
re pentru unitatea, frăția și solidari
tatea internaționalistă între partidele 
comuniste și muncitorești, între țările 
socialiste, pentru afirmarea în rela
țiile dintre ele a principiilor marxist- 
leniniste ale deplinei egalități în 
drepturi, respectării suveranității și 
independenței, neamestecului în tre
burile interne, respectului reciproc, 
întrajutorării tovărășești, principii 
care conferă forță coeziunii lor și 

■ exercită o puternică influență asupra 
popoarelor care luptă pentru realiza
rea idealurilor lor de libertate și in
dependență națională. România își 
manifestă solidaritatea activă cu lup
ta de eliberare națională și socială, 
acordă sprijin moral și material po
poarelor care luptă împotriva agre
siunii imperialiste. Partidul și statul 
nostru desfășoară o prestigioasă ac
tivitate de promovare a colaborării 
între toate popoarele, pentru con
solidarea păcii și securității în Eu
ropa și in lume.

In încheiere, tovarășul Leonte 
Răutu a spus : „Istoria este, așa 
cum spunea intr-una din cuvîntările 
sale tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o oglindă a conștiinței de sine a po
porului, a claselor". Cinstind memo
ria remarcabilului militant revolu
ționar care a fost Mihai Gheorghiu 
Bujor, memoria altor figuri proemi
nente ale mișcării revoluționare, noi 
cinstim înălțătoarele tradiții ale cla
sei muncitoare, ale poporului român, 
ale tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră, tradiții a căror strălu
cită continuare și îmbogățire o re
prezintă politica internă și interna
țională, întreaga activitate a glo
riosului nostru partid pusă în sluj
ba măreței cauze a socialismului și 
comunismului.

Reproducînd dialogul purtat cu 
cîțiva comuniști de la Fabrica da 
mașini-unelte și agregate din Bucu
rești, am sentimentul că însemnările 
de față sînt departe de a da măsura 
reală a amplorii eforturilor orga
nizațiilor de partid de aici ca, sub 
impulsul amplului program elaborat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
confere educației comuniste valori 
mai înalte și dimensiuni multiple. 
Riscînd o comparație deseori uzi
tată, aș spune că organizația de 
partid din această fabrică de... fabrici 
și-a suflecat mînecile și a pornit 
la lucru cu un plus de intensitate și 
eficiență în complexul domeniu al 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
oamenilor. Punctul de plecare — și, 
implicit, obiectul dialogului nostru — 
ni-1 definește montorul-șef de echipă 
Ion Poșomogu, secretarul organizației 
de bază montaj nr. 4.

— După părerea mea, o idee prin
cipală care se desprinde din do
cumentele adoptate de conducerea 
partidului constă în aceea că întot
deauna conștiinței socialiste îi este ca
racteristică latura activă, combativă ; 
ea nu se poate mulțumi cu înțelege
rea lucrurilor, ci trebuie să intervină, 
să influențeze 
mersul înainte al 
societății. De a- 
ceea, socotesc că, 
într-un fel, „su
ma" muncii polî- 
tico-ideologice de 
la noi din fabrică 
trebuie să constea 
în creșterea com
bativității parti
nice, care repre
zintă, la urma 
urmei, oglinda în
tregii noastre ac
tivități. în com
bativitatea par
tinică, revoluțio
nară se reflectă 
conștiința comu
nistă.

Aici, în hala de montaj, combati
vitatea am aflat-o exprimată în lup
ta cu termenele de livrare a mași
nilor ; la sculărie — în efortul pen
tru înaltă calitate, în respectul față 
de miimea de milimetru ; pretutin
deni — in ritm,, exigență, răspun
dere. Dimensiune a activității prac
tice, ea este, cu atît mai mult, tră
sătură definitorie a calității și efi
cienței muncii politico-ideologice șl 
cultural-educative. Așadar, care sînt 
căile sporirii combativității muncii 
politico-ideologice, amplificării capa
cității acesteia de a cultiva — la rîn- 
dul ei — combativitatea partinică ?

— Există o strînsă legătură între 
combativitatea partinică și nivelul de 
pregătire politico-ideologică, spune 
tovarășul Nicolae Sărăcuțu, membru 
în biroul comitetului de partid, 
responsabilul comisiei de propagan
dă. Nu putem vorbi de o creștere 
sistematică a combativității în afara 
lărgirii orizontului de cunoștințe poli
tice, ideologice ; ca urmare, în direc
ția aceasta ne-am îndreptat în primul 
rînd atenția. Am reorganizat învăță- 
mîntul de partid, alegind forme mai 
puternic educative, care să trans
mită cu precădere cunoștințe poli
tice, să prilejuiască aprofundarea 
politicii partidului. Astfel, am creat 
cadrul înlăturării manifestărilor de 
tehnicism, de profesionalism îngust, 
existente anii trecuți în cercurile^ de 
studiu, am luat măsuri ca învățâ- 
mîntul politic să fie cu adevărat... 
politic, cunoștințele predate să fie 
strîns legate de realitățile colectivu
lui nostru, lecțiile să trateze exigent 
și combativ neajunsurile.

Deși este o unitate industrială rela
tiv tinără. cu apreciabile succese, fa
brica este confruntată, totuși, cu ne
ajunsuri despre care s-ar putea spune 
că au vechime. Unul dintre ele, cu 
numeroase implicații negative, este 
folosirea defectuoasă a timpului de 
lucru. Aproape 100 000 de om/ore 
absențe nemotivate în primele zece 
luni ale anului ! 120 000 om/ore ab
sențe rezultate din concedii medica
le ! Datele aceste,! contabilități a ri
sipirii timpului reflectă, destul de 
sugestiv credem, limitele muncii po
litice, mai ales în domeniul cultivă
rii unei atitudini combative față d» 
cei care încalcă disciplina muncii.

— Indiscutabil, munca de educație 
comunistă pe care o vom desfășura 
în viitor va trebui să stimuleze la 
fiecare sentimentul, răspunderii nu 
numai față de propria activitate, ci 
și față de modul cum se achită de 
sarcini cei din jur, subliniază 
tehnicianul Cristea Dicianu, secre
tarul comitetului sindicatului. Ade
seori, în grupele sindicale, la stația 
de radioficaie, la gazeta de perete, 
ne-am mulțumit să menționăm „frun
tașii" și „codașii", fără a adînci nici 
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răspunderea codașilor, nici îndatori
rea ce revine celor dinții ca 
să-i determine pe ceilalți, să le ur
meze exemplul. Sint in fabrică mulți 
muncitori care iau atitudine critică 
față de cei ce absentează, dau pro
ducție de slabă calitate etc., dar sînt 
și destul de numeroși cei care „nu 
văd" asemenea neajunsuri, nu vor 
să „se strice" cu oamenii criticîndu-i. 
De aceea, aplicînd prevederile pro
gramului de educație comunistă, va 
trebui să orientăm mai mult munca 
politică și ideologică spre dezvolta
rea la fiecare salariat a unei atitu
dini combative față de ceea ce se 
petrece în jurul său.

Am răsfoit aici, la organizația de 
bază numărul 6, mica arhivă a unei 
gazete de perete, inteligent concepu
tă și cu tîrguință- editată de un co
lectiv, în care se disting strădaniile 
gravorului Mihail Ionescu. Interven
ții prompte, urmărirea eficacității 
criticii prin publicarea unor răspun
suri din partea celor criticați, cari
caturi etc. dovedesc că gazeta de pe
rete este o prezență activă în viața 
colectivului. Un lucru apare, însă, 
oarecum straniu copleșitoarea ma
joritate a semnalelor critice se adre

viața de partid

© CE șl CUM combatem ? ® Pînâ la ce „plafon" urca 

critica ? © A fi combativ nu înseamnă doar a semnala 

neajunsurile, ci a pune umărul la înlăturarea lor

sează muncitorilor, rareori vreunui 
maistru sau șef de echipă, ca să nu 
mai vorbim de ingineri, ori alte ca
dre de conducere. Lucrurile se res
pectă aidoma la stația de amplifi
care ; din buletinele pe care le ara
tă tehnicianul Emil Varvara, membru 
în colectivul de redacție, reiese că 
toate neajunsurile sînt... din cauza 
muncitorilor sau, eventual, a furni
zorilor. E, oare, exactă această ima
gine pe care un sector important al 
muncii politice o oferă ?

— Dezvoltarea combativității activi
tății politico-educative este strîns le
gată de cunoașterea temeinică a rea
lităților, de prezentarea exactă a 
cauzelor neajunsurilor, comentează 
exemplul de mal sus lăcătușul me
canic Emanoil Baraghin, locțiitorul 
secretarului organizației de bază nr. 7 
mecanic-șef. A fi combativ înseamnă 
să arăți deschis lipsurile ale oricui 
ar fi. La noi în secție, cînd se comit 
rebuturi din cauza unor muncitori 
mai neexperimentați, imediat „sărim 
cu critica pe ei". Cind autorii rebu
turilor sînt muncitori mai vechi, sau 
cind ele se datorează proastei orga
nizări a muncii de către maiștri sau 
ingineri, nimeni nu suflă un cuvînt. 
De exemplu, din cauza lipsei de gri
jă a unor cadre tehnice, reparația 
unei mașini de rectificat a întîrziat 
două zile, fapt peste care, cum s-ar 
zice, „s-a trecut cu vederea", atît de 
către organizația de partid, cît și de 
grupa sindicală. Or, munca politică 
trebuie să dezvolte spiritul combativ 
față de toți și, aș spune, direct pro
porțional cu răspunderile ce decurg 
din funcția deținută.

Sculăria, una din cele mai com
plexe secții ale Unei fabrici metalur
gice, este alcătuită aici aproape ex
clusiv din muncitori tineri. Formarea 
acestora ca muncitori cu o dezvoltată 
conștiință politică și profesională se 
datorează in considerabilă măsură 
activității politico-ideologice, comba
tivității acesteia, fapt despre care 
îmi vorbește Matei Fieraru, secreta
rul organizației de partid numărul 6.

— Este cunoscut locul pe care-1 o- 
cupă in recentele documente de partid 
problemele educării comuniste a tine
retului și, de aici, marile răspunderi 
ce revin in acest domeniu organiza
țiilor de partid. Sînt sarcini deplin 
actuale pentru munca politică din fa
brica noastră. Intîlnim uneori munci
tori cu experiență care, ca să arate 
că sînt combativi, critică în dreapta 
și în stingă, mai cu seamă pe noii 
veniți și pe tineri. Nu despre temei
nicia criticii lor e vorba, ci de genul 
acesta de combativitate care se ma
nifestă numai în ședințe. A fi com
bativ înseamnă, cred, nu numai a 
dezvălui lipsurile, ci și a pune umă
rul ca neajunsurile constatate să dis
pară. In organizația noastră de partid 
căutăm să înlăturăm tendința de a li

mita combativitatea la diverse con
statări critice, ne străduim să facem 
din învingerea dificultăților și înlă
turarea neajunsurilor un titlu da 
mîndrie pentru fiecare comunist.

A fi combativ în fapte, a fi com
bativ pină la capăt, iată direcții im
portante ale muncii politico-ideolo
gice pentru ridicarea nivelului con
științei partinice.

— Finalitatea — spunea Mihalache 
Ilornea, secretarul organizației de 
bază numărul 5, agregate — este 
una din caracteristicile de bază ale 
combativității — și importanța el se 
desprinde limpede din programul da 
educare comunistă adoptat de ple
nara C.C. La noi, deseori, au 
început „cu mare pompă" acțiuni 
de reducere a rebuturilor, de 
înlăturare a absențelor etc. S-au ținut 
atunci ședințe, s-au scris articole la 
gazetele de perete, s-a vorbit la sta
ția de amplificare, apoi lucrurile au 
fost lăsate, cum se zice, „mai moa
le". Evident, o asemenea combativi
tate, care se pierde pe drum, nu ara 
efectul scontat și de aceea, în mo
mentul de față, sîntem preocupați ca 
toate măsurile adoptate cu prilejul 
dezbaterii documentelor de partid să 

fie duse pină la 
capăt, să finali
zăm ceea ca 
ne-am propus.

Exemplul da 
mai sus, nu sin
gular, explică, do 
altfel, și persis
tența în fabrică a 
unor neajunsuri 
ale muncii educa
tive. Nu „acțiuni
le" au lipsit aici, 
ci perseverența în 
a le urmări și fi
naliza, acea îndîr- 
jire laborioasă de 
zi cu zi pentru ca 
ceea ce ți-ai pro
pus să prindă 
viață. Există aici 

o brigadă artistică de agitație, ale că
rei spectacole pot viza mal direct 
omul, deficiențele, poț facilita extin
derea noului, a experienței înaintate. 
Există gazete de perete, un mare nu
măr de agitatori, o destul de diversi
ficată agitație vizuală. înscrierea a- 
cestui „arsenal" variat pe coordona
tele combativității partinice trebuie să 
răspundă unui deziderat despre care, 
in încheierea anchetei de față, no 
vorbește tovarășul Vasile Potlog, loc
țiitorul secretarului comitetului de 
partid din fabrică.

— Așa cum subliniază recentele 
documente de partid, combativitatea 
partinică este o problemă de conținut. 
Combativitatea trebuie să aibă în
totdeauna un obiectiv major, să fie 
îndreptată spre depășirea oricăror 
piedici, dificultăți, tendințe contrarii, 
în vederea îndeplinirii sarcinilor de 
bază din fiecare împrejurare. Cred 
că In organizațiile de partid de 
la noi, combativitatea muncii po
litico-ideologice nu este încă des
tul de cuprinzătoare, neglijează, 
deseori, aspecte principale, de pil
dă, atitudinea față de muncă, 
față de proprietatea socialistă. De 
asemenea, există încă o „dife
rență de ton" între combativitatea 
manifestată față de neajunsuri de 
către prganizațiile de partid și cea s 
organizațiilor-U.T.C., sindicale, a con
ducerii fabricii ; un fel de concen
trare a combativității la organizațiile 
de partid, în timp ce, pe alte planuri, 
deficiențele sint tratate cu îngăduință, 
se caută explicații etc. Or, printre 
preocupările noastre de primă ur
gență se înscrie și aceea ca întreaga 
muncă politico-ideologică și cultural- 
educativă să aibă același „ton" exi
gent și oombativ.

Aminteam la început că, reprodu
cînd dialogul purtat cu comuniști din 
această modernă întreprindere bucu- 
reșteană, sîntem departe de a da în
treaga măsură a eforturilor depuse 
aici pentru perfecționarea întregii 
activități ideologice, politice, cultu
ral-educative. Un deosebit impuls 
I-a primit și aici activitatea de edu
cație comunistă, prin documentele 
recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
care a elaborat vastul program de 
pertecționare moral-politică a omului 
nou, făuritor al societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Este o efer
vescență care se cere amplificată, 
continuată pe multiple planuri, men
ținută la un înalt nivel, astfel ca «ă 
contribuie din plin la dezvoltarea 
conștiinței socialiste, la mobilizare?, 
eforturilor creatoare ale acestui co
lectiv hotărît să accelereze mereu 
ritmul progresului.

Platon PARDAU
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APROBARE FERMĂ PENTRU PROGRAMUL 
DEZVOLTĂRII CONȘTIINȚEI SOCIALISTE 

A ÎNTREGULUI POPOR!
Din întreaga țară continuă să sosească pe adresa Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, un maro 
număr de telegrame prin care oamenii muncii de ia orașe și sate iși ex
primă deosebita satisfacție și deplina adeziune față de programul prezen
tat de secretarul general al partidului și adoptat de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului ge
neral al cunoașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea rela
țiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialisto 
și comuniste, adoptat de recenta plenară a C.C. al P.C.R.

HOTĂRIRI ALE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al Uzinei „Vulcan" din 
Capitală, se spune într-o telegra
mă, exprimă, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea deplină și pro
funda satisfacție pentru activitatea 
neobosită pe care Comitetul Central, 
dumneavoastră personal, o desfășu- 
rați pentru educarea socialistă a în
tregii națiuni, pentru educarea co
munistă a tuturor oamenilor muncii, 
în vederea creșterii aportului lor la 
edificarea societății -socialiste mul
tilateral dezvoltate.

In recenta dumneavoastră expu
nere, rostită de la înalta tribună a 
plenului Comitetului Central, vedem 
grija deosebită și permanentă a con
ducerii partidului pentru perfecțio
narea tuturor laturilor vieții econo- 
mico-sociale, pentru crearea tuturor 
condițiilor menite să ducă la așeza
rea relațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste.

Ca făuritori de bunuri materiale 
într-una din ramurile hotărîtoare ale 
economiei naționale — industria con
structoare de mașini — colectivul 
uzinei noastre asigură conducerea su
perioară de partid, pe dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru traducerea in viață 
a acestui program de înaltă respon
sabilitate politică, menit să întărească 
spiritul partinic, militant, exigența 
comunistă și combativitatea revolu
ționară. In virtutea înaltei răspun
deri comuniste, marilor îndatoriri ce 
ne revin față de societate, față, de 
noi înșine, ne angajăm să luptăm din 
toate puterile pentru înfăptuirea nea
bătută a politicii partidului nostru, 
a programului de dezvoltare econo
mică socială și politică elaborat de 
Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român.

Comuniștii împreună cu ceilalți 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la Uzina „Rulmentul" Brașov, după 
ce iși exprimă adeziunea totală și 
satisfacția deplină față de inestima
bilul , tezaur de idei pe care le con
ține magistrala expunere prezentată 
de secretarul general al partidului' 
la înalta tribună a plenarei Comite

Am urmărit cu un deosebit inte
res lucrările recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., am citit expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, devenită 
program de muncă al întregului nos
tru partid, pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ridicarea nive
lului general al cunoașterii și edu
cația socialistă a maselor, pentru 
așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eticii și 
echității Socialiste și comuniste.' Am 
discutat în aceste zile cu zeci de oa
meni din comuna noastră și pot 
spune cu mina pe inimă că și de data 
aceasta sătenii au ascultat, au înțeles 
și sînt hotărîți să răspundă prin fap
te la chemările conducerii partidu
lui.

E firesc să fie așa, pentru că cei 
care lucrează astăzi pămîntul sînt 
urmașii unui întreg șir de generații 
de obidiți care nu o dată s-au ridicat 
Împotriva nedreptății sociale, a îm
pilării de orice fel. Or, noile rosturi 
pe care le are satul românesc de 
astăzi nu sînt altceva decît materia
lizarea cuceririlor obținute prin lup
tă de către poporul nostru condus de 
partidul comuniștilor. între ceea ce 
a fost comuna noastră altă dată și 
ceea ce este ea acum stă munca 
oamenilor, a celor mai mulți dintre 

■J cei' peste 6 000 de locuitori de astăzi 
ai ei. Pe lingă libertatea de a munci 
și a trăi într-o orlnduire a demnității, 
socialismul înseamnă la noi școli, că
min cultural și biblioteci, electrifi
care și cinematograf, dispensare și o 
întreagă rețea de deservire a popu
lației, ceea ce poate’ fi considerat un 
prim și important pas pe drumul 
ridicării satului la nivelul orașului. 
Dar pentru a îmbogăți mereu această 
zestre materială e nevoie, o arată 
viața, să muncim cu toții, să punem 
umărul pentru înlăturarea unor ră
mășițe ale mentalității și moralei 
moștenite de la vechea orînduire, să 
adăugăm cuceririlor revoluționare 
formarea unui om nou, capabil să 
Împlinească țelul politicii partidului
— construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a comunismu
lui. Or, tocmai acestui deziderat îi 
este închinat programul de muncă 
politlco-ideologică stabilit de recenta 
plenară.

Ca primar al comunei sînt con
știent de sarcinile mari care îmi re
vin și mie din acest program. Toc
mai de aceea consider că în etapa 
actuală nu poate exista pentru orga
nizația comunală de partid o sarcină 
mai mare decît aceea de a face totul 
pentru ca fiecare cetățean să-și con
sacre energia și capacitatea creșterii 
avuției naționale, înfloririi vieții tu
turor oamenilor muncii, pentru că 
numai astfel va putea crește și feri
cirea fiecăruia. Numai prin muncă
— singurul izvor al bunăstării, al 
prosperității fiecăruia și a tuturor
— se poate manifesta personalitatea 
și talentul, se poate perfecționa mo
rala. Pe bună dreptate arăta secreta
rul general al partidului că rolul 
principal in lupta cu tot ce e înve
chit în societate trebuie să-1 aibă 
atît organele și organizațiile de par
tid, cît și cele de stat, toți comuniștii, 
indiferent de activitatea pe care o 
îndeplinesc în angrenajul social. Noi, 
comuniștii — unii incepind prin a 

tului Central, scriu în telegrama lor: 
Măsurile adoptate pentru ridicarea Ia 
un nivel calitativ superior a întregii 
activități politico-ideologice, de edu
care marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor mun
cii constituie pentru noi toți o vi
brantă chemare la dăruire și mai 
plenară pentru aplicarea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al X-lea al 
partidului, o călăuză în munca de 
educare pe baze marxist-leniniste a 
salariaților.

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și prin dumnea
voastră conducerea partidului că vom 
desfășura în continuare o și mai vie 
activitate, bogată în conținut, pătrun
să de un spirit militant, revoluționar, 
combativ pentru însușirea mărețelor 
idei cuprinse în recentele documente 
de partid, pentru continua noastră 
pregătire politică și ideologică.

Comuniștii, întregul personal al 
Comandamentului Artileriei Forțelor 
Armate — se arată într-o altă tele
gramă — care au urmărit cu deose
bit interes desfășurarea lucrărilor 
plenarei C.C.. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971, încredințează și de a- 
ceastă dată conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
comandant suprem, că își vor perfec
ționa necontenit pregătirea politlco- 
ideologică, astfel incit, în toate îm
prejurările, să se comporte ca oameni 
politici, să acționeze permanent și 
consecvent, de pe poziții partinice, 
făcind din înfăptuirea politicii parti
dului o chestiune de onoare, su

ne perfecționa noi înșine educația, 
moralitatea — trebuie să constituim 
un model pentru masa de cetățeni, 
să fim primii care luăm atitudine și 
combatem manifestările retrograde, 
moravurile și năravurile vechi, să 
atragem în această muncă și să spo
rim rolul opiniei colective, a adună
rilor cetățenești, care, se știe, din 
practică, au o profundă influență 
educativă. Acestor organisme ale 
vieții sociale le revine sarcina de a 
face cunoscută și a apăra legalitatea, 
de a întări disciplina și ordinea so
cială. Nu intlmplător sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu în expunere 
că trebuie să punem capăt cu hotărîre 
atitudinii care se mai întîlnește, chiar 
și la unele cadre din conducere, de 
a nesocoti sau încălca legile statului, 
ca și cînd acestea n-ar fi făcute și 
pentru ei.

Pentru că atît în comuna noastră 
cit și în județ avem exemple conclu
dente pentru ceea ce se evidențiază 
în expunerea secretarului general, 
dar și pentru ceea ce se critică. Pro
gramul stabilit de recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului va 
constitui pentru noi, comuniștii și 
cetățenii din comună, un îndreptar 
sigur în munca și activitatea de edu
cație socialistă, pentru formarea 
unor generații de oameni pe măsura 
idealurilor politicii partidului nos
tru, a politicii noastre, a tuturor.

Tudor BIOLAN 
primar al comunei 
Măldâieni, județul 
Teleorman

âmătea edifieiahd 
nostru social—principiile eticii 

și echității comuniste
(Urmare din pag. I)

este necesar să dovedești un adevă
rat talent, să manifești o puternică 
forță și capacitate organizatorică și 
creatoare — și aceste calități sînt cu 
atît mai necesare activistului de 
partid.

Pentru a veni în întimpinarea rea
lizării acestor cerințe, biroul Comi
tetului municipal de partid Pitești a 
inițiat, începind chiar din zilele în 
care s-au desfășurat lucrările ple
narei, un larg și cuprinzător „dialog 
politic" pe marginea măsurilor sta
bilite de conducerea partidului, cu 
cele mai diverse categorii de oameni 
ai muncii la care participă activiști 
de partid ai organizațiilor de masă, 
conducători de întreprinderi și insti
tuții, specialiști. In cadrul acestei 
acțiuni, activiștii vor explica pe larg 
sensul major al măsurilor stabilite 
de plenară și, în funcție de sarcinile 
specifice fiecărui loc de muncă, mo
dalitățile în care se impune a se 
acționa de către toți membrii de 

prema datorie. Vom acționa cu toată 
hotărîrea pentru ca aceste convingeri 
trainice să fie transmise și culti
vate cu pasiune și fermitate în inimi
le și conștiința tuturor artileriștilor, 
le vom cultiva tăria morală de gra
nit și voința neînduplecată de a în
vinge, printr-un dezvoltat simț . al 
datoriei și onoarei militare, al dra
gostei nemărginite față de patrie, 
popor și partid.

Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru a da patriei arti- 
leriști cu o înaltă conștiință socia
listă, pentru a înfăptui cu rezultate 
superioare sarcinile ce ne revin în 
pregătirea de luptă și politică, pen
tru îndeplinirea cu abnegație a ori
cărei misiuni încredințate de către 
popor, de. Partidul Comunist Român, 
de dumneavoastră — tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — comandantul 
nostru suprem.

Am studiat cu mult interes expu
nerea atotcuprinzătoare prezentată 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care constituie o 
strălucită analiză dialectică a reali
tății țării noastre, spun in telegrama 
lor salariații Fabricii de postav 
Buhuși. Alături de întregul popor 
considerăm plenara, din 3—5 noiem
brie un înalt forum unde s-au luat 
hotăriri asupra unor probleme de 
importanță excepțională pentru afir
marea principiilor socialiste și comu
niste în viața poporului nostru.

Documentele elaborate de plenară 
primesc adeziunea noastră unanimă, 
fiind pătrunse de căldură Șl omenie, 
de înaltă principialitate comunistă. 
Este programul nostru al tuturor și-l 
vom îndeplini cu răspundere și exi
gență partinică.

Ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu în
treaga putere și capacitate profesio
nală pentru realizarea neabătută a

Numeroase sînt sarcinile trasate, 
direct sau implicit, oamenilor de 
artă prin programul educativ elabo
rat de partid. Dar, mai înainte de 
orice, trasînd sarcini, documentul 
reprezintă de fapt și pentru artist 
o învestitură socială de inedită, de 
unică noblețe.

Cerind artistului să fie una dintre 
conștiințele luminate ale timpului 
său, programul îl situează în rin- 
dul educatorilor, al celor chemați să 
zidească „viitorul și conștiința de 
sine a poporului". El deschide artei 
un șl mai larg cimp de afirmare, de 
acțiune, în această operă în care sînt 
implicați atîția factori : opera de for
mare a constructorilor de azi și de 
mîine, ai celei mai avansate socie
tăți din lume — societatea socialistă 
și comunistă.

Pentru aceasta artistul este chemat 
să promoveze energic o artă care 
„să-și tragă seva din frămîntările și 
năzuințele poporului", o artă care să 
răspundă cerințelor oamenilor socie
tății noastre, „îmbogățindu-le și în- 
frumusețindu-le viața spirituală". O 
artă realistă străbătută de un puter
nic suflu umanist, o artă optimistă, 
profund generoasă, care să combată 
orice tare ale trecutului și orice in
fluențe nefaste ale unor mentalități 
străine nouă, orice încercare de a re
duce arta la funcția divertismentu
lui facil.

Rezultat al unei mature analize și 
sinteze social-politice, programul 
atît de clar in orientările sale, atît de 
sistematic și viguros în formulările 
sale și totodată atît de bogat in su
gestii — conține un puternic îndemn 
la faptă, la neobosită „creativitate" 
în gindire și practică, la continua de
pășire, la neobosita dezvoltare a ca
pacității omului de artă de a fi o 

partid, de către toți salariații. O altă 
acțiune, intitulată „Tinerețe, muncă, 
răspundere", vizează activitatea edu
cativă în rîndurile tineretului din 
municipiul Pitești, din școli și facul
tăți, întreprinderi, șantiere.

în cel mai scurt timp, pe 
baza expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vom perfecta un sistem 
organizat pentru răspindirea intr-o 
mai mare măsură a cunoștințelor 
științifice în rîndul maselor de ce
tățeni. Sînt numai cîteva acțiuni în
treprinse operativ, în lumina recen
telor hotăriri ale plenarei C.C. al 
P.C.R.

Este o sarcină de înaltă răspundere 
pentru fiecare dintre activiștii parti
dului de a-și organiza și desfășura 
calitativ superior activitatea, de a 
contribui la ridicarea continuă a ni
velului conștiinței socialiste a tuturor 
oamenilor muncii, la promovarea fer
mă a principiilor eticii și echității, a 
hărniciei, cinstei, onoarei și demnită
ții socialista. 

mărețului program al actualului cin
cinal, că vom intensifica educația 
partinică, vom trăi și vom munci în 
chip comunist, după pilda dumnea
voastră, iubite conducător ai parti
dului și statului nostru.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din întreprinderea de Transporturi 
auto București, se spune în telegra
ma colectivului de aici, au urmărit 
cu viu interes lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 3—5 noiembrie 
1971 și își exprimă întreaga adeziune 
față de Hotărîrea adoptată cu pri
vire la Programul Partidului Comu
nist Român pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ridicarea nivelu
lui general al cunoașterii și educa
ția socialistă a maselor, pentru așe
zarea relațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și echității 
socialiste.

Colectivul nostru de muncă, în 
frunte cu comuniștii, se angajează 
să acționeze cu fermitate și consec
vență pentru transpunerea în viață 
a politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru, al cărui țel suprem 
este înălțarea omului pe culmile 
împlinirii materiale și spirituale, ale 
demnității, libertății și onoarei.

Membrii de sindicat din Fabrica 
de sticlă Vitrometan-Mediaș, se a- 
rată in telegrama Comitetului sindi
catului, au urmărit cu interes și de
plină satisfacție lucrările plenarei 
C.C. al P.C.R. consacrată dezbaterii 
Programului Partidului Comunist Ro
mân pentru îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelului gene
ral al conștiinței și educarea socia
listă a maselor, pentru dezvoltarea 
relațiilor din societatea noastră pe 
baza principiilor eticii, echității so
cialiste și comuniste. Organizația de 
sindicat, îndrumată de comitetul de 
partid al întreprinderii, a mobilizat 
pe toți salariații — români, maghiari 
și germani — la dezbaterea și însu

„conștiință a cetății sale” ; un în
demn la continua înflorire a măies
triei sale profesionale și chiar la 
mereu exigenta îmbogățire și șlefuire 
a talentului.

Trebuie, pentru aceasta, pentru a 
evita orice formalism și pripeală, să 
începem — la nivelul oricărui do
meniu — prin a examina lucid și 
adine, prin a identifica toate cauzele 
lipsurilor, scăderilor noastre de pînă 
acum, și prin a afla cele ‘mai efi
ciente mijloace de a le depăși.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, subli
nia că a sosit momentul ca oamenii 
să fie judecați nu după vorbe, ci 
după fapte. O asemenea judecată tre
buie cu atît mai mult aplicată insti
tuțiilor de cultură. Pentru noi toți 
este evident : se cere depășit mo
mentul „teoretizării", al formulării 
de „bune intenții". • Activitatea 
teatrală se cere gîndită cu a- 
dîncă maturitate în lumina recen
telor documente. Și, evident, faptele 
după care se cer judecate teatrele 
sînt spectacolele pe care ele le reali
zează, măsura în care ele influențea
ză pozitiv, eficient gindirea și sen
sibilitatea spectatorilor, măsura în 
care ele reușesc să formeze conștiin
ța comunistă.

Răspunderea foarte mare ce revine 
teatrului nu permite nici un fel de 
erori, de atitudini superficiale în 
elaborarea repertoriului, nici un fel 
de experimente diletante și nocive in 
realizarea spectacolelor.

Se impune ca o îndatorire socială 
ca teatrul să devină totodată o formă 
cu mult mai activă de stimulare a 
creației originale.' Se cer găsite cît 
mai urgent acele modalități de sti
mulare a preocupărilor creatoare ale 
dramaturgilor, care să sprijine și să 
determine apariția unor lucrări noi. 
Plenara a atras atenția asupra unei 
necesități resimțite acut nu numai 
de spectatori, ci și de către noi, ar
tiștii : nevoia unor creații viguroa
se, care, așa cum spunea secretarul 
general al partidului, „să aducă pe 
scenă contradicții și conflicte reale", 
„să nu poleiască cu aur realitățile", 
dar „nici să le acopere cu smoală și 
cu noroi”.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a definit succint, cu cla
ritate, calitățile comunistului : adîn- 
ca sa omenie, vastul său orizont ideo
logic și politic, științific și cultural, 
capacitatea sa de a înțelege noul și de 
a contribui activ — practic și teore
tic — la transformarea revoluționară 
a societății, la „explorarea vizionară 
a zilei de mîine". înaripat romanti
că, definiția reflectă chipuri de oa
meni pe care i-am întîlnit în reali
tatea, în evenimentele fierbinți ale 
zilelor noastre.

Pentru noi actorii nu poate fi un 
titlu de mai mare noblețe decît acela 
de ă interpreta cit mai multe roluri 
de personaje comuniste inspirate de 
realitate, personaje a căror prezență 
pe scenă, ca și in viață, să stimuleze 
maturizarea conștiinței, elanul con
structiv al spectatorilor. In vastul 
program definit de recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului sînt 
cuprinse și asemenea nobile dezide
rate privitoare la munca oamenilor 
de artă. Claritatea țelurilor ne dă și 
certitudinea realizării lor.

Toma CARAGIU 

șirea deplină a istoricelor documente 
ale plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie a.c.

Ne angajăm în fața întregului po
por, în fața Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a dum
neavoastră, să muncim cu abnegație 
și hotărire în opera de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, spre binele patriei, al întregii 
noastre națiuni, spre binele nostru 
și al urmașilor noștri. Nu vom pre
cupeți nici un efort pentru mobiliza
rea fiecărui salariat la realizarea și 
depășirea angajamentelor luate față 
de dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei 
de lucru din ianuarie 1971 în unita
tea noastră, pentru a aplica consec
vent și cu fermitate indicațiile pre
țioase pe care ni le-ați dat.
' Expunerea prezentată de dum

neavoastră, stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cu privire 
la programul P.C.R. pentru îmbu
nătățirea activității ideologice — se 
subliniază in telegrama Comitetului 
Executiv al Societății de Medicină 
Veterinară din Republica Socialistă 
România — a fost primită cu deo
sebit interes.

Ne exprimăm deplina adeziune și 
ne angajăm să susținem cu hotă
rîre programul profund partinic cu
prins în documentele plenarei C.C. 
al P.C.R., expresie elocventă a con
secvenței cu care conducerea parti
dului aplică linia politică stabilită 
de Congresul al X-lea pentru con
strucția societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Ne exprimăm, totodată, hotărîrea 
fermă de a intensifica acțiunile pen
tru întărirea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste și a eticii profesionale a 
medicilor veterinari, de a lichida lip
surile și neajunsurile ce se mai ma
nifestă în munca profesională, politi- 
co-ideologică și cultural-educativă și 
de a manifesta mai multă fermitate, 
combativitate și intransigență față de 
orice influențe și mentalități retro
grade, străine ideologiei și moralei 
comuniste.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că medicii veterinari nu vor 
precupeți nici un efort pentru apli
carea în viață a hotărîrilor plenarei, 
a indicațiilor date de dumneavoastră 
și se vor strădui să ridice activitatea 
lor la înălțimea cerințelor etapei ac
tuale de dezvoltare a patriei noastre.

(Agerpres)

Școală noastră, 
școala modelării 

caracterelor 
revoluționare
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tor, învățător și profesor din între
gul sistem de învățămînt trebuie să 
fie atît un bun specialist in dome
niul său, cît și un bun educator co
munist, că, numai îmbinind aceste 
două calități, cadrele didactice își 
vor putea îndeplini în bune condiții 
sarcina de inaltă responsabilitate și 
onoare pe care o au în fața tinerei 
generații", mai putem spune, ca a- 
deseori pină acum, că școala noas
tră și-a făcut pe deplin datoria 
odată cu ieșirea pe porțile ei a ce
lor 10 000 de tineri care au dobin- 
dit p calificare profesională ? Mai 
putem crede, cum prea ușor poate 
ne judecam obligațiile noastre, că 
dintem absolviți de orice răspun
dere profesională și morală față de 
noi înșine, de tineri, de societate, 
odată cu eliberarea diplomelor, chiar 
cînd acestea reprezentau atestate 
reale ale unor nu mai puțin reale 
priceperi profesionale dobindite de 
noii absolvenți ?

Judecind lucrurile după cota de 
înaltă exigență și autoexigență par
tinică, fixată asemenea unui adevă
rat cod moral in fața fiecărui edu
cator comunist, nu mai putem să 
ne declarăm mulțumiți. Și nu vom 
putea să privim cu conștiința îm
păcată activitatea fiecăruia dintre 
noi și a tuturor laolaltă decît în 
momentul cînd din fiece absolvent 
al școlii vom realiza un om cu o 
înaltă profesiune și cu o conștiință 
politică tot atît de inaltă, activiști 
dinamizatori ai întregii noastre vieți 
sociale, care prin capacitatea lor de 
creație, prin devotament și prin 
înaltul lor simț de responsabilitate, 
să se încadreze organic în normele 
de conduită socială din fiecare loc 
de muncă.

Asemenea' sarcini, care definesc 
însăși condiția socială a profesiunii 
noastre, se constituie deseori acum, 

'cînd am trecut la transpunerea în 
viață a hotărîrilor plenarei, în su
biecte de dezbatere sau de meditație 
personală a fiecărui profesor. Con- 
știenți de complexitatea acestor sar
cini, de munca tenace pe care o so
licită îndeplinirea lor exemplară, ne 
simțim încurajați in eforturile noas
tre de frecventele apeluri și reco
mandările de o inaltă valoare teo
retică și practică ale secretarului 
nostru general, prin ale cărui no
bile preocupări pentru activitatea 
noastră, școlii românești contempo
rane i s-a conferit înalta demnitate 
de „principal factor de cultură și ci
vilizație socialistă". Eu cred că de 
aici trebuie să pornim, de la ideea 
atît de clar formulată în cele mai 
recente documente de partid, că 
destinul socialist al patriei noastre 
are nevoie de oameni luminați, culți, 
devotați ideilor de libertate, progres, 
înțelegere între popoare, Idealuri 
din a căror apărare comuniștii ro
mâni și-au făcut întotdeauna un 
steag de luptă. Și ceea ce se cuce
rește prin luptă se apără și se con
solidează, iar școala este cea dinții 
chemată să pună temelii trainice 
mărețului edificiu al comunismului 
pe pămîntul patriei noastre.

Potrivit unei hotărîri a Consi
liului de Miniștri, unitățile econo
mice de stat și instituțiile bugeta
re pot preda cooperativelor agri
cole de producție la cererea acesto
ra, unele fipnduri fixe și mijloace 
circulante casate, în schimbul u- 
nor cantități echivalente de me
tale feroase sau neferoase vechi. 
Pot fi predate, printre alte
le, motoare cu combustie internă 
pînă la 65 CP, pompe, electropom- 
pe, utilaje de construcții, mașini- 
unelte și scule pentru prelucrarea 
metalelor, cazane pentru aburi și 
apă, mașini de scris și calculat etc.

★

Consiliul de Miniștri a emis 
recent o hotărîre privind modul de 
stabilire a prețurilor cu ridicata 
pentru produsele noi. Hotărîrea 
precizează . că pentru produsele 
noi, care sînt destinate înlocuirii 
celor vechi și care au valori de 
întrebuințare egale sau superioare, 
prețurile cu ridicata se stabilesc 
de către ministere, celelalte Orga
ne centrale locale și cooperatiste 
producătoare în limita prețurilor 
produselor înlocuite ; la produsele 
noi destinate lărgirii sortimentelor, 
prețurile cu ridicata se vor corela 
cu cele în vigoare pentru produ
sele din grupa sau subgrupa co
respunzătoare, fără însă a putea 
depăși prețul cel mai mare din 
grupa sau subgrupa respectivă.

Ce rol se atribuie creditului 
bancar in finanțarea dezvoltării 

economice ?
Realizarea importantelor sarcini economice stabilite in actualul cin

cinal necesită, așa cum este firesc, un volum însemnat de fonduri ma
teriale și bănești, fonduri care trebuie mobilizate și distribuite cu grijă, 
în strinsă concordanță cu nevoile planului, în cadrul unui sever regim 
de economii și înaltă eficientă. în acest context se înscrie și ROLUL 
CREDITULUI BANCAR, INSTRUMENT ECONOMIC ACTIV ȘI MO
BILIZATOR IN MINA STATULUI. Ca urmare a măsurilor luate în 
ultimul timp, in vederea creșterii ponderii creditului bancar la finan
țarea dezvoltării economice — prin extinderea lui și asupra unor acti
vități care în trecut se finanțau de Ia buget — s-au creat premise adec
vate pentru cu întreprinderile să beneficieze de fondurile necesare nu
mai in condiții de eficiență ridicată, atunci cind există dovezi certe în 
această privință.

în ce direcții vor fi îndreptate creditele, bancare în actualul cin
cinal? CIRCA 50—55 LA SUTA DIN VOLUMUL TOTAL AL MIJ
LOACELOR CIRCULANTE ALE UNITĂȚILOR ECONOMICE VA FI 
ACOPERIT CU CREDITE BANCARE, corespunzător sporirii și diversi
ficării producției. Pe ramuri ale economiei naționale, in acest scop, LA 
NIVELUL ANULUI 1975, PROPORȚIILE DE REPARTIZARE A CRE
DITELOR BANCARE VOR FI URMĂTOARELE : 22 LA SUTA ÎN IN
DUSTRIE, 18,6 LA SUTA ÎN CIRCULAȚIA MĂRFURILOR (COMERȚ) 
ȘI 6,5 LA SUTA ÎN AGRICULTURA. Dar, potrivit calculelor făcute 
pentru actualul cincinal, rezultă ‘«ă, în condițiile în care ritmul mediu 
anțial de creștere a producției industriale va fi de 11—12 la sută, 
RITMUL MEDIU ANUAL DE CREȘTERE A CREDITELOR BANCARE 
NU VA FI MAI MARE DE 8 LA SUTA ; aceasta arată că o parte tot 
mai mare a fondului de acumulare va fi orientată către investiții, in 
vederea creării bazei materiale a producției în perioadele viitoare.

Fiind dirijate, în marea lor majoritate, în scopul finanțării mijloa
celor circulante ale întreprinderilor, CREDITELE BANCARE AU RO
LUL DE A FINANȚA STOCURILE DE MATERII PRIME ȘI MATE
RIALE NECESARE ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE. Ca atare, utili
zarea lor gospodărească, potrivit tendințelor existente pe plan mon
dial, presupune reducerea sistematică a consumurilor de materii prime 
și materiale — sarcină care corespunde dotării tehnice a producției 
noastre — îmbunătățirea în continuare a „zestrei" tehnice și a proce
selor tehnologice cu ajutorul fondurilor alocate, precum și orientarea 
producției, in cit mai mare măsură, spre sortimente cu un grad mai 
înalt de prelucrare a materiilor prime și materialelor. PROCESUL DE 
ÎNTĂRIRE A SPIRITULUI DE RĂSPUNDERE ÎN GOSPODĂRIREA 
ȘI UTILIZAREA MATERIILOR PRIME, A MATERIALELOR CON
STITUIE PENTRU APARATUL BANCAR SI SISTEMUL DE CREDI
TARE UNA DIN PRINCIPALELE SARCINI ÎN ACEST CINCINAL. 
Se are permanent in vedere necesitatea ca, și prin sistemul de credi
tare, să se aducă o contribuție tot mai mare la îndeplinirea sarcinii de 
creștere a productivității muncii pe un salariat în industrie cu cel 
puțin 42 la sută și de reducere cu 11—12 la sută a cheltuielilor la 1000 
lei producție-marfă industrială.

Potrivit funcțiilor și menirii sale, ÎN ACTUALUL CINCINAL, SE 
VA ACCENTUA UTILIZAREA CREDITULUI BANCAR ATÎT CA IN
STRUMENT DE ANALIZA ȘI IMPULSIONARE A ACTIVITĂȚII 
PRODUCTIVE, DAR ȘI CA MIJLOC DE CONSTRÎNGERE PENTRU 
ACELE UNITĂTI ECONOMICE CARE TOLEREAZĂ NEAJUNSURILE 
IN GOSPODĂRIREA FONDURILOR MATERIALE ȘI BĂNEȘTI. Pro
movarea unui regim judicios de dobînzi bancare — unele penaliza
toare — in strinsă concordanță cu modul în care întreprinderile folo- 
seso creditele ce li se pun la dispoziție, vizează circulația normală a 
acestora, evitarea suprastocării, a imobilizărilor — deficiențe do natură 
subiectivă, care mai scot din circuitul economic importante valori ma
teriale. UNITĂȚILE ECONOMICE NU NUMAI CA AU ÎNDATORI
REA DE A PREVENI ASEMENEA ANOMALII. DE A SE ÎNCADRA 
RIGUROS ÎN CUANTUMUL CREDITELOR APROBATE, CI Șl OBLI
GAȚIA DE A REDUCE ACEST CUANTUM ȘI ACCELERA VITEZA 
DE ROTAȚIE A MIJLOACELOR CIRCULANTE, indiciu sigur a! unei 
activități productive sănătoase. în acest sens, nu poate fi omis faptul 
că eficiența utilizării creditelor este caracterizată, în ultimă instanță, 
de nivelul eficacității producției materiale, de valorificarea superioară 
a resurselor economice și de obținerea unui volum de acumulări bă
nești cit mai mare. Aeeștea sînt obiective majore, permanente ale cre
ditului bancar în actualul cincinal, în înfăptuirea politicii noastre eco
nomice, pe care lucrătorii Băncii Naționale, cadrele din economie 
trebuie să le aibă în vedere în mod stăruitor.

Nicolae PRETORIAN
\_____________________<__________________J
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în acțiunea de autoutilare 9
Acțiunea de autoutilare capă

tă o tot mai largă extindere în 
numeroase unități industriale din 
județul Dîmbovița. In perioada 
care a trecut din acest an, spe
cialiștii din industria dimbovi- 
țeană au realizat, cu forțe pro
prii, mașini și utilaje în valoare 
de peste 30 milioane lei, sumă 
care depășește de 4 ori pe cea 
din anul trecut. Datorită acțiu
nii de autoutilare, importul de 
agregate a fost redus cu 3 mili
oane lei valută. Cea mai mare

Se recomandă unităților agricola 
cooperatiste ca, în vederea obținerii 
unor asemenea mijloace, să-și 
constituie, în prealabil, fonduri de 
metale vechi, sortate, la unitățile 
întreprinderii pentru colectarea 
metalelor.

Această măsură constituie un 
sprijin pentru cooperativele agri
cole de producție în dezvoltarea 
activităților industriale și do 
prestări de servicii destinate valo
rificării mai complete a resurselor 
locale de materii prime și a forței 
de muncă.

★

Stabilirea de prețuri cu ridicata 
peste aceste limite se pot face nu
mai cu aprobarea Consiliului de 
Miniștri.

Pentru comenzile ocazionale, 
destinate investițiilor, reparațiilor 
capitale sau producției și care se 
repetă fără a deveni producție de 
serie, prețurile cu ridicata se sta
bilesc' în limita celor practicate 
pentru ultima comandă.

Noua hotărîre a Consiliului de ( 
Miniștri are drept scop prevenirea 
și înlăturarea tendințelor mani
festate de unele întreprinderi și 
organizații economice de a obține 
prețusi. cît mai mari la produsele 
noi. (Agerpres)

parte a utilajelor realizate In 
cadrul acțiunii de autoutilare 
aparține uzinelor constructoare 
de mașini de la Tîrgoviște, Mo- 
reni și Mija, care și-au sporit 
patrimoniul cu peste 160 de ma- 
șini-agregat de înaltă tehnicita
te pentru așchierea metalelor, 
de alezat și găurit. Pînă la sfîr- 
șitul anului, constructorii de 
mașini din județul Dîmbovița 
vor mai realiza produse, pentru 
propriile cerințe, în valoare de 
circa 23 000 000 lei.

**

*
*
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! FAPTUL]
DIVERS
Coletul 
rătăcit

Deși au trecut aproape două 
luni de la începutul anului șco
lar, In numeroase școli din sa
tele județului Maramureș, ele
vii clasei a II-a nu au văzut 
Încă manualul „Cunoștințe des
pre natură". Pentru ’ ’
motiv că un colet, în 
buiau să fie circa 5 000 
plare din manualul 
nu a sosit nici pină 
destinație. La data de 9 septem
brie a.c., sectorul de difuzare 
a cărții din cadrul IJCOOP 
Maramureș a semnalat cazul la 
Baza de difuzare a cărții din 
București. Drept răspuns, cu „o 
grabă" de neînțeles, în ziua de 
27 septembrie, a primit o fac
tură (nr. 01094), dar... fără co
let ! Pe unde o fi rătăcind a- 
cesta, deocamdată n-am putut 
■ă aflăm. Știe cumva Baza de 
desfacere a cărții din București 
sau poșta cine se face vinovat 
de această întirziere ? Așteptăm 
răspuns.

simplul 
care tra
de' exem- 
respectiv, 
acum la

La drum,
cu mașina

9

defectă
dinPlecat de la autobaza 

Săveni (Botoșani) intr-o misiune 
de serviciu, cu un autocamion 
care, prezenta, ca de obicei, tot 
felul de defecțiuni tehnice, șo
ferul Ilie i -
tr-una din 
o șiră de 
U.C.T.P.LC.
pesemne, 
rămână prea mult in acel loc, 
a lăsat motorul in funcțiune. 
Dar abia intrat „în repaus", mo
torul a inceput. din senin, să 
tușească... scîntei ! Ce s-a în- 
tîmplat mai departe nu e greu 
de presupus. Toate paiele au 
fost prefăcute in scrum. Paguba 
se ridică la aproape 155 000 lei. 
Comisia chemată „la consult" a 
constatat că, deși motorul se o- 
bișnuise cu tușea, junghiul se 
afla în altă parte. De aceea, 
pină una alta, I. F. „s-a ars" 
la buzunar. Dar ancheta aflată 
în curs nu-i va. trece cu vede
rea nici pe cei ce l-au trimis 
In cursă cu mașina defectă.

Ficiuc l-a tras, în- 
zilele trecute, lingă 
paie de la baza 
Trușești. Și, cum, 

n-avea de gind să

După 
inspecție

Acum cîteva zile, doi inspec
tori de la Inspecția comercială 
Satu-Mare, însoțiți de încă o 
persoană, au poposit la depozi
tul Centrului de legume și fructe 
Sanislău. Nu e locul să ne o- 
prim acum asupra concluziilor, 
cu care s-a soldat controlul lor 
în această unitate. Destul să 
spunem doar că, la sfirșit, toți 
trei s-au trezit în cale cu Iosif 
Teger, șeful serviciului desfa
cere de la întreprinderea de le
gume și fructe Cărei, și Ion Tu
dor, responsabilul depozitului. 
Dumnealor nu voiau să-i lase, 
sub nici un chip, să plece din 
depozit decît cu „o impresie" 
bună. In consecință, insistau ca 
„mica lor atenție" — trei saci 
cu ceapă extra — să nu fie tre
cută cu vederea. De data a- 
ceasta însă, spre surprinderea 
lor, cele două gazde „darnice" au 
fost tratate cu refuz. Dar „mica 
atenție" pregătită de ele n-a ră
mas neluată în seamă. Intrată 
deja în atenția organelor de re
sort, ea este acum un reper 
prețios pentru o impresie si
gură.

Scenă penibilă. Interlo
cutorul, bărbat în toată fi
rea, plinge. In ciuda efor
turilor vădite pe care le 
face să se stăpinească, băr
bia îi tremură convulsiv și 
lacrimile i se preling pe o- 
braji. Un plîns deznădăj
duit, iscat din tîrzii și a- 
mare păreri de rău. Am 
dorit să-l cunosc, să-i aflu 
gîndurile, să găsesc o ex
plicație faptelor care l-au 
dus pe banca acuzaților și 
apoi în penitenciar. Am cu
noscut numeroase cazuri de 
oameni slabi de caracter 
care au căzut victime unor 
împrejurări, care s-au lă
sat tîrîți în mocirlă și' au 
trebuit apoi să plătească 
scump nesăbuința lor.

Nu cumva este și acesta 
un ■ astfel de caz ?

Inginerul Ion Popa a ab
solvit, printre primii în pro
moția sa, facultatea de e- 
lectranică. A fost reparti
zat la Combinatul pentru 
industrializarea lemnului 
Pipera, din Capitală. în 
scurtă vreme, apreciindu-i- 
se pregătirea și pentru că 
s-a dovedit întreprinzător, 
dinamic și cu bune calități 
de organizator, a fost nu
mit in importanta funcție 
de inginer șef energetic al 
combinatului. Avea 28 de 
ani !

Acum, deținutul Ion 
Popa, condamnat la trei ani 
închisoare pentru compli
citate la înșelăciune în da
una avutului obștesc, stă 
cu capul plecat și încearcă 
vagi si neconvingătoare ex
plicații.

E încă tînăr : abia a 
împlinit 31 de ani. In cîți- 
va ani, deci, el a beneficiat 
de o ascensiune urmată, 
brusc, de o prăbușire. Cum 
a fost posibil ? A fost pră
bușirea imprevizibilă ?

Faptele, acum consumate, 
sînt pe scurt următoarele : 
Combinatul avea nevoie de 
niște piese (tije de reglare 
pentru instalația de ridicat 
— un fel de bastonașe din 
mase plastice și rășini) ; 
pentru confecționarea lor 
a fost întocmită o notă de 
comandă către C.A.P. Cor
netu, care are o secție de 
prelucrarea maselor plasti
ce. Șeful secției respective 
i-a comunicat însă tehnici
anului venit de la combi
nat — Dan Teodorescu — 
că nu-i poate executa co
manda în formula solici
tată. Atunci tehnicianul 
i-a propus lui Popa, șeful 
său direct, (iar acesta a ac
ceptat imediat !) să lucre
ze . împreună respectivele 
piese pentru... cooperativa 
din Cornetu, iar aceasta să 
le plătească manopera ca... 
angajați cu munca la domi
ciliu ! Cooperativa a accep
tat astfel comanda C.I.L.- 
Pipera, iar cei doi, Popa 
și Teodorescu (urmărind 
realizarea cu orice preț a 
unor venituri suplimentare) 
s-au apucat de lucru. In 
scurtă vreme, cele 3 000 de 
tije, confecționate în incin
ta combinatului, în biroul 
inginerului șef energetic, 
au fost supuse unei comisii 
de ..recepție, care le-a de
clarat (în urma unor anali
ze de laborator) necores
punzătoare.

Dacă lucrurile s-ar fi o- 
prit aici, faptul poate că ar 
fi trecut neobservat, cu 
toate că se produseseră 
grave Incorectitudini, ca, de 
pildă, faptul că lucrarea 
fusese executată in timpul 
orelor de program, cu uti
lajele combinatului. Dar 
acțiunea infractorilor nu s-a 
oprit aici. Spre a obține 
totuși banii pentru mano
peră, au fost întocmite acte 
fictive, a fost înșelată buna 
credință a unor oameni. De 
la C.A.P. Cornetu respecti
vii au obținut (!) un aviz 
de expediere în alb, pe care 
au înscris cantitatea de 
piese „livrată" combinatu
lui. Pe același buletin de ex
pediție, serviciul mecanic- 
șef, subordonat lui Popa, 
a dat viza de recepție ; de 
Ia un maistru, Ion Ialomi- 
țeanu, căruia i s-a spus că 
tijele au fost depuse Ia ma
gazie, au obținut un bon 
de confirmare, iar de la 
magazionerul Constantin

Năstase, căruia i s-a spus 
invers : că tijele sînt la 
maistrul Ialomițeanu, au 
primit bonul legal de ma
teriale. în baza acestor 
„acte în regulă", combina
tul a virat în contul C.A.P. 
Cornetu valoarea de deviz 
a lucrării. Respectivei coo
perative i-a intrat astfel în 
cont, fără să miște un de
get, peste 18 000 de lei, din 
care a plătit manopera 
„angajaților săi cu munca 
la domiciliu", Popa și Teo
dorescu — 2 000 și, respec
tiv, 1 600 lei !

rătoare. Trebuia să-mi fi 
dat seama că . actele pe care 
le întocmim sînt un fals... 
Semnam zilnic sute de 
acte... Nu le dădeam tot
deauna atenție...

— Acte fictive ?!
— Nu, legale. Acestea la 

care vă referiți n-au avut 
in momentul acela acope
rire, în sensul că noi tre
buia să refacem lucrarea...

— Dar banii s-au plătit 
ca pentru o lucrare înche
iată ?

—. E adevărat, dar, v-am 
spus, cu intenția de a re

DE VORBĂ CU UNII CARE

S-AU PREFĂCUT A NU ȘTI CĂ

Munte

de răspundere 

nu apăru de... 
răspundere 

penală

anchetă socială

Așadar, pentru acești 
2 000 de lei, inginerul Ion 
Popa, care realiza un ve
nit legal substanțial, po
trivit cu pregătirea și func
ția pe care o avea, și-a 
călcat in picioare demnita
tea de om și conducător, 
s-a compromis în ochii 
subordonaților care îl res
pectau și s-a coborît pînă 
la nivelul celui de pe urmă 
delapidator. Acest bărbat 
tînăr, care avea în subor
din ea sa numeroși munci
tori, șefi de echipe, maiștri 
și ingineri, care răspundea 
de un sector vital al unei 
mari unități industriale 
(buna funcționare a tutu
ror agregatelor și instala
țiilor) n-a ezitat să sem
neze acte fictive, știind 
foarte bine că se comite, o 
ilegalitate, numai ca să 
obțină un venit suplimen
tar reprezentind cam a 
treia parte din veniturile 
legale ale familiei sale !

— Dumneata cum cali
fici aceste fapte ? — îl în
treb.

Răspunsul vine stereo
tip :

— ...Nu mi-am. dat 
seama... A fost o greșeală 
de moment... (Toți cei care 
ajung în fața justiției și nu 
mai pot contesta faptele 
ilegale, încearcă o depla
sare a gravității spre... 
greșeală !).

— Greșeală de moment!? 
O greșeală de moment nu 
durează... E un simplu 
accident. Dar faptele 
atestă existența a zeci de 
astfel de momente cînd 
puteați (dacă n-ați fi ur
mărit cîștigul ilegal) să vă 
dati seama că comiteți ile
galități...

Devine tot mai agitat.
— Aveți dreptate — îmi 

răspunde cu vocea tremu

face lucrarea (stranie lo
gică).

— Prin urmare, vi se
cuveneau...

— Pînă la urmă, da.'
— Ce înseamnă „pină Ia 

urmă" ?
— Cînd am fi refăcut lu

crarea...
Ne invîrtim într-un cerc 

vicios.
— Răspunde-mi sincer : 

te consideri vinovat ? Ești 
pe deplin conștient de gra
vitatea faptelor dumitale 
avind, bineînțeles, în ve
dere și funcția de răspun
dere ?

Starea de agitație se ac
centuează.

— Da, sint vinovat, am 
făcut o prostie, recunosc, 
totuși... (îl podidesc lacri
mile). ■:

Aștept să se. liniștească 
și îmi fac de lucru răsfoind 
dosarul de detenție. Aici, 
alături de o oopie a sentin
ței penale, se aâă o cerere a 
soției care face demersuri 
pentru desfacerea căsăto
riei, întrucît „nu mai în
țelege să conviețuiască cu 
un condamnat" (iată deci 
o nouă consecință !). In a- 
celași dosar descopăr a- 
dresele unor prestigioase 
instituții, la care condam
natul Ion Popa a lucrat 
(potrivit cu calificarea sa) 
și care confirmă că respec
tivul a executat în condiții 
optime instalații în dome
niul electronicii (unele din
tre acestea unicate, în țară), 
subliniind, totodată, alături 
de buna pregătire profesio
nală, conduita ireproșabilă. 
In baza acestor caracteri
zări unitatea de detenție 
face intervenție la eșaloa
nele superioare cerînd, în 
spiritul prevederilor legii 
de executarea pedepsei, 
grațierea respectivului de

executarea restului de pe
deapsă.

In același penitenciar -cu 
inginerul Popa se află și 
inginerul Nicolae Potop, 
fostul șef al unei unități a 
cooperativei „Tehnometa- 
lica", condamnat la 3 ani 
închisoare pentru abuz în 
serviciu. In funcția sa de 
conducător, inginerul Po
top a acceptat să se întoc
mească acte pentru lucrări 
încă neexecutate, a repar
tizat unor muncitori, sa- 
lariați ai cooperativei, lu
crări ,4a domiciliu" (pe 
care ar fi fost obligați să 
le execute ca salariați per
manent), primea de la di
feriți angajați cu munca Ia 
domiciliu sume de bani 
pentru că Ie crea un regim 
preferențial...

Toate aceste ilegalități 
au fost făcute în virtutea 
funcției ; se considera in
failibil ! Acum inginerul 
Potop iși regretă (prea tîr- 
ziu însă !) faptele.

Regretă, dar nu știm 
dacă și înțelege periculo
zitatea socială sporită a a- 
buzurilor comise de un om 
ca el care, prin natura 
funcției, poate prolifera cu 
mai mare ușurință proze
liți. O muncă de răspun
dere are, prin natura rela
țiilor pe care Ie creează, 
de la șef la subordo
nat, un rol educativ. Șeful, 
cu cit e mai bine pregătit 
profesional, cu cit se bucu
ră de mai multă autoritate 
în relațiile cu subordonații, 
cu atît mai ușor devine un 
etalon de Conduită și com
portament pentru aceștia, 
îndeosebi pentru cei mai 
tineri. Și dacă în Ioc să a- 
pere și să promoveze prin
cipiile noastre etice, le în
calcă în văzul tuturor (in- 

* diferent de natura acestei 
încălcări și indiferent de 
valoarea pagubelor pe care 
le aduce colectivității) fap
ta sa este cu atît mai imo
rală, iar replica pe care 
trebuie s-o primească cu 
atît ,mai exemplară.

Dialogurile pe care le-am 
purtat, mentalitățile pe 
care am încercat să vi le 
înfățișăm confirmă pe de
plin unul dintre marile a- 
devăruri, subliniate cu 
pregnanță la plenara din 
noiembrie , a Comitetului 
Central al partidului. Viața 
demonstrează că mentalită
țile, stările de spirit bur
gheze și mic-burgheze, pot 
avea consecințe deosebit de 
grave asupra poziției omu
lui în societate. Cel stă- 
pînit de ele alunecă, inevi
tabil, pe panta descompu
nerii morale, se transformă 
dintr-un element util socie
tății, dintr-un cetățean 
demn, într-un ins ale cărui 
acte aduc prejudicii inte
reselor generale, într-un e- 
lement oare se situează sin
gur în afara și împotriva 
mersului vieții. Acționează 
aici dialectica implacabilă a 
vieții, consonanța dintre 
concepții și fapte. Iată de 
ce demolarea spiritului bur
ghez și mic-burghez — ori
unde ar apărea și s-ar ma
nifesta — este o operă ne
cesară cu profunde rezo
nanțe sociale. Și cu atît mai 
necesară ' cu cit purtătorul 
lui are o arie de acțiune 
mai întinsă.

Pregătirea și funcția de 
răspundere cu care socie
tatea îl investește pe un 
om nu sînt temeiuri pentru 
indulgență ; pregătirea și 
funcția presupun, ca o con
diție esențială, un înalt ni
vel al spiritului cetățenesc 
și o înaltă ținută morală. 
Acei care încalcă legea în 
atari condiții dezavuează 
un act de încredere acordat 
(poate cu prea multă ușu
rință), creează prejudicii 
morale ■ grave, viciază un 
climat de muncă și corecti
tudine și, prin aceasta, ab
dică de la înaltele apre
cieri de care s-âu bucurat. 
Dar societatea noastră con
damnă — și trebuie să con
damne, în numele înaltelor 
principii etice care o guver
nează — asemenea abdicări 
morale.

Ion VLAICU

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE
Patinoarul.., rutier

In dimineața zilei de 
22 octombrie, orele 7,30, 
pe partea dreaptă a șo
selei Kiseleff, în fața 
intrării de la Mu
zeul satului, microbuzul 
31-B-4 332, încărcat cu 10 
muncitori de la o între
prindere din Balotești, a 
derapat și s-a răsturnat, 
deși nu avea viteză mare. 
Lovit la cap, șoferul Tu- 
dorache Dobre a fost 
transportat de urgență la 
Spitalul nr. 9. Alți 4 ră
niți au primit îngrijiri 
medicale la Spitalul II 
C.F.R. Mașina a suferit 
avarii.

Cazul nu este singular: 
pe această porțiune s-au 
înregistrat, de la începu
tul anului curent și pînă 
în prezent, 8 accidente,

★

N. RED. — Făcînd 
investigații pe marginea 
acestei scrisori, am aflat 
că accidentele și ciocni
rile au inceput „să curgă" 
imediat după „repara
rea", în anul 1970, a por
țiunii respective cu un 
material inedit : masticul 
bituminos. De atunci, 
pe acolo se pot vedea, 
destul de des, microbuze 
răsturnate, turisme turti
te, arbori rupți. De fie
care dată, miliția a 
consemnat în procesele 
verbale, drept cauză prin
cipală a tuturor buscula
delor petrecute, „drum 
alunecos !“. în luna au
gust a acestui an, în zia
rul „Scînteia" a apărut 
la rubrica „Faptul di
vers" o notă care averti
za asupra pericolului ce-1 
constituie banda dreaptă 
a șoselei Kiseleff pentru 
conducătorii auto. Se 
presupunea că cele sem
nalate vor declanșa mă
suri imediate de reme
diere a situației, de re
facere a porțiunii alune
coase. Dar, în afara 
I.M.M.B., care a plantat 
două panouri avertizoare 
la Arcul de Triumf, ni
meni n-a mișcat un de
get pentru a întrerupe 
lanțul accidentelor. Ba, 
mai mult, specialiștii se 
declară pur ți simplu 
mulțumiți de... rezultate
le pe care le dă masticul 
bituminos și, in consecin
ță, au extins reparațiile 
eu mastic bituminos pe 
Calea Victoriei și pe șos. 
Ștcfănești. Miliția ar tre
bui să fie precaută și să 
planteze panouri averti
zoare și în noile zone 
„reamenajate".

De Ia Consiliul popu
lar al sectorului I am 
aflat că refacerea asfal-

soldate cu importante 
pagube materiale și ră
nirea a numeroase per
soane. De cite ori e ume
zeală, această panglică a 
șoselei, de circa 1 km, se 
transformă într-un ade
vărat patinoar... rutier. 
Au fost zile cînd tampo- 
nările s-au produs în 
lanț, mașinile alunecînd 
pe asfalt ca pe gheață. 
De altfel, pe „banda-pa- 
tinoar", în numai cîteva 
luni de zile, s-au produs 
nu mai puțin de 20 de 
tamponări !

Căpitan
I. IVĂNESCU 
șeful formațiunii 
circulație de la I.M.M.B.
— sectorul 1

★

tului pe șoseaua Kiseleff 
a fost efectuată de o sec
ție specială de asfaltare 
și bituminare a I.T.B. 
L-am întrebat, deci, pe 
Petre Pistrui, șef de lu
crări în cadrul sectoru
lui de drumuri al I.T.B. 
— care de altfel a și con
dus execuția mult discu
tatei „reparații" — ce mă
suri s-au luat după apa
riția articolului din ziar.

— Vom face unele re
medieri, cînd o veni vre
mea căldurilor — ne-a 
spus el — deoarece corpu
rile poroase pe care vrem 
să le introducem în as
falt n-au putere de pă
trundere decît în momen
tul cînd acesta se înmoaie.

Dacă așa stau lucrurile, 
de ce n-a trecut sectorul 
de drumuri la treabă in 
vară și a mai așteptat să 
se scurgă incă un an ? 
Este greu de crezut, în a- 
ceste condiții, că șeful 
lucrărilor respective ar fl 
pus Ia inimă critica din 
ziar, sau epilogul trist al 
accidentelor de pe șo
seaua Kiseleff. In ceea 
ce privește direcția de 
drumuri și spații verzi 
din cadrul consiliului 
popular municipal, a- 
ccasta n-a luat nici o 
măsură, sub motiv că — 
așa cum ne-a spus direc
torul Petre Dăescu — 
„șoferii sînt de vină, de
oarece nu respectă viteza 
legală". Să nu fl aflat 
oare tovarășul director 
nici pînă acum că toate 
accidentele de pe porțiu
nea amintită nu se dato
rase vitezei excesive, ci 
drumului alunecos ? ! 
Iată o întrebare care ar 
trebui să dea de gindit 
celor răspunzători de în
treținerea drumurilor.

Abonamente la ziare 
și reviste pe 1972

După cum anunță Direcția de 
poștă și difuzarea presei din 
Departamentul poștelor și tele
comunicațiilor,' în întreaga țară 
au început contractările de abo
namente pentru anul 1972 la 
publicațiile cuprinse în catalo
gul presei române recent apă
rut. Totodată, se contractează a- 
bohamente la cotidiene și perio
dice de informare generală, pre
cum și la publicațiile tehnico- 
științifice cuprinse în catalogul 
presei externe pentru anul 1972.

Cine barează calea
controlului obștesc ?

In decursul activității 
noastre pe linia controlu
lui obștesc, am întîlnit 
multe cazuri de abatere 
de la regulile de comerț. 
O parte dintre acestea, 
aduse de noi la cunoștința 
organelor In drept, au fost 
sancționate, ori s-au luat 
alte măsuri, menite să 
ducă la înlăturarea și pre
venirea neregulilor. Dar 
cîteva fapte, petrecute de 
curînd in comuna Dărmă- 
nești — cunoscut centru 
muncitoresc — arată că 
nu întotdeauna echipelor 
de control obștesc li se a- 
cordă atenția cuvenită din 
partea responsabililor din 
comerț; mulți dintre aceș
tia se sustrag controlului 
sau nu țin seama de pă
rerile membrilor comi
siei.

Iată despre ce este vor
ba : pe data de 15 sep
tembrie a.c., cînd ne-am 
deplasat în satul Poiana 
Uzului, pentru a efectua 
un control la magazinul 
alimentar din localitate, 
gestionara Paraschiva Ti
mus ne-a interzis cu de- 
săvîrșire să intrăm în ma
gazin. Am cerut sprijinul 
conducerii cooperativei, 
dar abia după 2 ore de 
așteptare — timp In care, 
probabil, a-a încercat a- 
coperirea neregulii — 
am putut să ne exer
cităm dreptul de control 
asupra acestei unități. Cu 
acest prilej am găsit 
mari cantități de mărfuri 
ascunse, nepuse în vîn- 
zare — pastă de bulion, 
vermut etc. Am adus la 
cunoștința conducerii coo
perativei cele constatate 
și, după patru zile, ne-am 
prezentat din nou la uni
tatea în cauză ; mărfurile 
tot nu fuseseră aduse în
magazin, iar 
care stăteau 
era plin cu 
exemplu : la

beciul în 
depozitate 
apă. Alt 

un control
făcut la restaurantul Po
pasul Uzului, pe data de 
2 octombrie a.c., s-au pe
trecut fapte cu totul ieșite 
din comun. Constatînd că
fripturile puse In consum 
sînt alterate, iar vinul nu 
corespunde din punct de 
vedere calitativ, am vrut 
— așa cum prevăd regle
mentările în vigoare pri
vind funcționarea echipe
lor de control obștesc —

★
N. RED. — Dincolo de 

datele particulare ale 
acestei scrisori, este vi
zată — după opinia noas
tră și după propriile con
statări — o situație ceva 
mai generală. Manifestări 
— desigur, nu atît de gra
ve — care împiedică echi
pele de control obștesc 
să-șl facă datoria apar

să Încheiem procesul ver
bal de constatare. In acel 
moment a apărut gestio
narul Nicolae Paisa, s-a 
năpustit asupra noastră, 
ne-a bruscat și ne-a dat 
afară din unitate. Așa 
stînd lucrurile, am cerut 
sprijinul postului de mi
liție din localitate. Ne-am 
reîntors în unitate, dar 
gestionarul N. Paisa ple
case, luînd cu el toate 
actele, inclusiv registrul 
unic de control.

Precizăm că, după fie
care control efectuat de 
noi, am adus la cunoștința 
organelor competente cele 
constatate. Dar în multe 
cazuri nu s-a Întreprins 
nimic pentru ca cei în 
cauză să fie trași la răs
pundere. Barmanul Vasile 
Paisa, de exemplu, de la 
restaurantul Popasul Uzu
lui, a fost surprins de noi 
vînzînd cu lipsă la gra
maj și cu suprapreț — 
fapte recunoscute de cel 
vinovat ; procesul verbal 
încheiat cu acest prilej a 
fost înaintat conducerii 
cooperativei șl postului de 
miliție din comună. A 
trecut de atunci mai bine 
de o lună și jumătate, 
fără să se dea curs acte
lor încheiate de noi. Con
ducerea cooperativei din 
comună, cît și conducerea 
U.J.C.C.-Bacău cunosc și 
alte asemenea fapte. 
Bunăoară, cazul lui Negru 
Constantin, gestionar la 
bufetul Sălătruc, care a 
rupt procesul verbal în
cheiat de noi și, sub a- 
menințări, ne-a scos din 
unitate. Nici Împotriva a- 
cestuia nu s-a luat vreo 
măsură.

Se înțelege că, în aces
te condiții, echipa noas
tră de control obștesc 
nu-și poate desfășura ac
tivitatea. Considerăm că 
forurile răspunzătoare tre
buie să examineze aceste 
cazuri și, în consecință, 
să ia măsuri pentru ca noi 
să ne putem exercita în 
continuare misiunea pe 
care muncitorii din rafi
nărie ne-au încredințat-o.

Membrii echipei 
de control obștesc 
de pe lîngă Rafinăria 
Dărmănești, 
județul Bacău

★
destul de frecvent. Soco
tim că ar fi nevoie de o 
sancționare exemplară a 
celor care se fac vinovați 
de asemenea acte, de o 
intervenție mai energică 
a sindicatelor, pentru a 
repune pretutindeni echi
pele de control in depline 
drepturi.

„Scurtătura4* 
fatală

(Urmare din pag. I)

lntr-una din serile trecute, 
Lucia Chilom, în virstă de 21 
de ani, din Teliuc (Hunedoara), 
se îndrepta grăbită spre uzina 
de preparare a minereului din 
localitate. La un moment dat, 
s-a gindit să scurteze drumul 
pe care mergea de obicei și... 
a intrat printr-un tunel al căii 
•ferate ce duce la uzină ! La 
scurt timp insă după ce a luat-o 
pe această „scurtătură" a fost 
surprinsă de o garnitură de 
tren încărcată cu minereu. In 
această situație, numai printr-o 
minune mai putea scăpa. Dar. 
cum mecanicul de pe locomo
tivă nu putea să o vadă, această 
minune nu s-a produs.

În balanța
justiției

Grigore Murgulescu, gestionar 
la magazinul cu autoservire din 
comuna Budești (Ilfov), mani
festa un interes deosebit pen
tru fenomenele magnetice și- 
aplicațiile lor practice. Intr-o zi, 
a făcut rost de un magnet de 40 
de grame și l-a așezat sub axul 
de la tereziile cintarului. De a- 
tunci, „polii" își făceau datoria: 
minus în sacoșele cetățenilor, 
plus în buzunarul gestionarului. 
Deunăzi însă, în urma unui con
trol efectuat de organele de re
sort, s-a stîrnit o adevărată 
„furtună" magnetică, în urma 
căreia, G. M., prins în flagrant 
delict, va face cunoștință cu 
instanța de judecată. Aici, fap
tele sale vor fi „cîntărite" con
form

„cîntărite1
prevederilor legale.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorțjhe DAVID 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii".

taților existente, ajungem la conclu
zia că proiectarea — și proiectanții 
în speță — trebuie să facă eforturi 
serioase pentru a ridica și mai mult 
nivelul de eficiență a investițiilor.. 
Este o sarcină expres subliniată in 
legea pentru adoptarea planului cin
cinal de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării pe perioada 1971—1975, 
creșterea eficienței investițiilor fiind 
o componentă majoră a ridicării efi
cienței generale a economiei națio
nale. Atingerea acestui obiectiv im
plică răspunderi deosebite, un înalt 
spirit gospodăresc în utilizarea fon
durilor statului din partea tuturor 
factorilor angajați în activitatea de 
investiții, în cadrul cărora un rol im
portant revine proiectanților.

Fără a subaprecia cu nimic reali
zările pozitive, trebuie spus că 
în activitatea de proiectare se 
mențin încă unele neajunsuri in 
ceea ce privește fundamentarea eco
nomică a investițiilor, în direcția 
stabilirii cheltuielilor de investiții 
necesare pentru realizarea lor, de
terminării nivelului optim al capa
cităților de producție in funcție de 
gradul de utilizare a fondurilor fixe 
existente, a surselor de aprovizio
nare cu materii prime și a debușe- 
elor de desfacere. Aceste observații 
critice ni le-au prilejuit analizele 
efectuate în cursul acestui an de Co
mitetul de .Stat al Planificării, Mi
nisterul Finanțelor și băncile finan
țatoare, cu ocazia avizării investiții
lor. Astfel, s-au operat reduceri, față 
de sumele solicitate, în. valoare de 
mai multe miliarde de lei, reduceri 
care reprezentau fonduri pentru in
vestiții supradimensionate, insuficient 
fundamentate sau chiar nejustifi
cate. După cum, la un alt nu
măr însemnat de investiții, titula
rii, beneficiarii și proiectanții au. 
trebuit să procedeze la îmbunătăți
rea conținutului unor indicatori de 
eficiență cum ar fi : durata de exe
cuție, prețul de cost, .cheltuieli lă 
1 000 lei producție, rentabilitatea, in
vestiția specifică, durata de atingere 
a parametrilor proiectați, întrucit 
aceștia reflectau o eficiență scăzută 
la investițiile respective.

Față de condițiile create pentru 
informare și documentarea proiec
tanților, cit și în raport de expe
riența dobîndită de-a lungul atîtor 
ani de investiții, consider că aseme

nea documentații tehnico-economice 
reprezintă „rebuturi" ale activității 
de proiectare ; nimic nu le poate 
justifica existența. De aceea, apre
ciem că suportarea de către institu
tele' de proiectare a cheltuielilor o- 
cazionate de refacerea unor aseme
nea proiecte slab întocmite, cu afec
tarea drepturilor de salarii ale pro
iectanților respectivi ar fi de natu
ră să mobilizeze organizațiile de 
proiectare la o activitate măi res
ponsabilă.

Pledăm pentru aplicarea unei ase

ceastă situație o găsim de asemenea 
normală.

Nu putem fi însă de acord cu ace
le multe alte cazuri cînd, după ce 
s-au cheltuit importante fonduri 
pentru elaborarea unor documen
tații tehnice, din motive pur 
subiective, se dispune, pe parcursul 
întocmirii acestora, sau după termi
narea lor, să fie sistate sau abando
nate. Este, suficient să arătăm in a- 
ceaștă privință că, din cauza exclu
sivă a unor titulari,, beneficiari sau 
proiectanți, an de an, au fost „în

Pe seama cui proiectanții sînt 
GALANTONI CU HIIIOANEIL?!
menea măsuri și dintr-un alt punct 
de vedere ; adeseori sintem puși în 
situația să constatăm că proiecte care 
înglobează un volum important de 
muncă de concepție, deci, pentru 
care s-au făcut mari cheltuieli, sînt 
ulterior sistate sau abandonate. De
sigur, activitatea de proiectare pre
supune elaborarea mai multor va
riante, pentru alegerea celei mai a- 
vantajoase, aceea care permite obți
nerea unor rezultate maxime cu 
cheltuieli minime. Dacă ulterior ela
borării unor documentații tehnice se 
găsește o soluție constructivă sau 
tehnologică mai avantajoasă, care 
permite realizarea unei investiții mai 
eficiente, este absolut normală elabo
rarea unei noi variante a documen
tației respective ; ea se dovedește pe 
deplin justificată din punct de vede
re economic. După cum, în urma a- 
dîncirii soluțiilor adoptate și anali
zei variantelor luate in considerare, 
se poate ajunge și la concluzia că 
continuarea proiectării să nu mai fie 
justificată, sistarea lucrărilor în a-

gropate" sume importante în proiecte 
sistate. Oare acest lucru nu reflectă 
lipsa de răspundere a celor care cu 
ușurință comandă proiecte pe baza 
unor teme de proiectare insuficient 
fundamentate, stabilesc amplasamen
te care 'ulteribr le'schimbă cu ușurin
ță sau nu analizează în prealabil o- 
portunitatea și eficiența unor investi
ții ? lată, de pildă, cum s-au 
cheltuit inutil 830 mii lei pen
tru întocmirea studiului tehnico-eco- 
nomic al turnătoriei de tuburi de 
presiune de la uzina „Victoria" Că- 
lan. După avizarea documentației s-a 
constatat că execuția lucrării nu se 
mai justifică, întrucit necesarul pe 
economie de tuburi de presiune era 
asigurat prin capacitățile existente. 
Deși documentația a fost sistată încă 
din 1968, totuși nici pînă în prezent 
nimeni nu a fost tras la răspundere 
pentru irosirea unor fonduri ale sta
tului. Tot superficialitatea a aruncat

pe „apa sîmbetei" 137 000 lei, cheltu
ială ocazionată cu întocmirea docu
mentației pentru dezvoltarea unității 
de la Giurgiu a Tăbăcăriei minerale- 
Jilava ; abia după definitivarea docu
mentației s-a ajuns la concluzia, care 
de altfel trebuia să apară din capul 
locului, că sporul de capacitate pro
iectat nu era asigurat cu materia pri
mă necesară. La fel, s-ar fi putut 
evita cheltuirea a peste 570 000 lei 
pentru elaborarea documentației pri
vind construcția Fabricii de vată 
Băilești, dacă s-ar fi studiat și sta
bilit de la început că dezvoltarea 
Fabricii de vată de la Buftea asigu
ră realizarea capacității necesare cu 
costuri de investiții mult mai redu
se. Faptele amintite dovedesc că nor
mal este ca fondurile bănești să nu 
fie angajate decît după analize eco
nomice adîncite, multilaterale, por
nind de la examinarea modului în 
care sînt utilizate capacitățile exis
tente, posibilitățile de dezvoltare și 
modernizare a acestora și numai după 
aceea să se treacă la proiectarea de 
obiective și capacități noi.

Am adus din nou în discuție toate 
aceste aspecte, nu numai din necesi
tatea de a le combate pe cale pu
blică, ci mai ales din necesitatea de 
a atrage atenția factorilor de răs
pundere că în condițiile cînd există 
o lege clară în acest domeniu, pen
tru fiecare eroare în parte va trebui 
să răspundă personal cineva anume. 
Or, pentru a nu ajunge la situații de 
acest gen este de dorit ca, încă din 
capul locului, în cazul fiecărei in
vestiții să fie desfășurată cu depli
nă răspundere o temeinică muncă de , 
analiză și fundamentare economică. 
Toți cei care într-un fel sau altul 
au răspunderea de a gospodări fon
durile de investiții, au datoria ca 
împreună, și fiecare in parte, să-și 
sporească contribuția la continua ridi
care a eficienței economice a inves
tițiilor, pentrd ca eforturile materia
le pe care le face societatea noastră 
să dea maximum de rezultate, pen
tru că fiecare obiectiv sau capaci
tate nouă să contribuie la creșterea 
avuției naționala.

13,4!

Z

Secretule Teatrul de Operetă : 
lui Marco Polo — 19,30.
O Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
20, (sala Studio) : Travesti
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
Play Strindberg — 20.
a Teatrul de Comedie : Dispariția 
Iul Galy Gay — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Crimă șl pedeapsă — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : înțe
lepții din Helem — 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Freddy —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Snoave 
cu măști — 9,30.'
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" ; Spargere la mie
zul nopții — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vox Boema —
19.30, (sala Victoria) : Sonatul Lu
nii — 19,30.
• Studioul „Casandra" : Tu te-at 
născut din sete de dreptate — 20. e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninlgra șl AUgru 
— 15 și 17.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
Concert de muzică populară ro
mânească — 19,30.

L. Cara-
Faținy —

20.

• Asediul : VITAN — 18; 13; 2».
• Floarea de cactus : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,33; 16; 18,15; 20,30,

V 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; 18; 
19,15, FLOREASCA — 15,30; 19.
• Articolul 420 : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30.
• Povestirile lui Hoffmann : 
ARTA — 15; 17,45; 20,15.
• Voi sări din nou peste băl
toace : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Pe Donul liniștit (seriile I, II) : 
COSMOS — 15; 19.
• Tick, Tick, Tick I FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Șansa : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Sunetul muzicii : CRÎNGAȘI 
15,30; 19.
• Cromwell 1 POPULAR — 16; 10. 
a Brigada Diverse în alertă : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Cermen : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Omul orchestră : VIITORUL — 
16: 18: 20.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : UNIREA — 15,30;
18; 20,15.
© Motodrama : VOLGA — 9,15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

PROGRAMUL I

• Vis de dragoste : SCALA — 9,30; 
12,45; 16,15; 19,45?
• Mlhail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Oliver (ambele serii — pe ecran 
lat) : PATRIA — 9,30; 13; 16,30; 20, 
CAPITOL — 8,45; 11,30; 14,30; 17;30; 
20,30, SALA PALATULUI (3925) — 
16,30; (3926) — 20.15.
• Scoate-ți pălăria cind săruți : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18 30‘ 21
O ’ Mihâi 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.
o 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.
• Romco șl Julieta : 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 lui Aladin : TIMPURI 
NOI — 9—17,30 în continuare.o 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.
• N-am cîntat 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, Furia neagră — 16,30; 18,45, 
Nanuk • Soții orbi — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
@ Vinovatul este în casă : TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13; 20,30.

17.30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară.

18.30 Timp și anotimp în agricul
tură.
Handbal masculin — repriza 
a II-a a meciului : IUGO
SLAVIA — UNGARIA. (Tro
feul Carpațl). Transmisiune 
directă din Sala sporturilor 
de la Galați.
Publicitate. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. o Cin
cinalul în acțiune. Cotele 
înalte ale Industriei de auto
vehicule.

20,00 Handbal masculin — repri
za a II-a a meciului ROMA
NIA — R.F.G. (Trofeul Car- 
pați). Transmisiune directă 
din Sala sporturilor de Ia 
Galați.

30.30 Un interpret, două Instru
mente : Dorin Culbaru (tara
got șl saxofon).

20.40 Păginl de umor. Stan șl 
Brăn — aviatori. Prezintă 
Alice Mănolu.

21.50 Cadran Internațional.
22.40 Melodiile serii. Muzică ușoa

ră românească în primă au
diție cu orchestra dirijată 
de Sile Dlnicu.

22.50 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic. Concer
tul Orchestrei simfonice a 
Radiotelevlziunii Dirijor E- 
manuel Elenescu. Solist Dmi
tri Markevitch (Elveția). în 
program : Uvertura festivă 
de Dmitri Șostakovicl ; Con
certul pentru violoncel și or
chestră de Paul Hindemith ; 
Rapsodia I de Marțian Ne
grea ; Concertul pentru vio
loncel și orchestră de Saint- 
SaBns. Prezintă Teodora Al- 
bescu. • în pauză, în jurul 
orei 20,40 : Viața economică 
a Capitalei.

21,45 Buletin de știri.
21,50 Film serial : Planeta glgan- 

ților.
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Tovarășul Virgil Trofin, președin
tele Consiliului Central a! Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, a primit ' miercuri dimineața 
pe redactorii șefi ai ziarelor coti
diene sindicale și ai revistelor sin-

dicale de specialitate din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. P. D. Coreeană, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria ș'i Uniunea Sovietică, care 
participă la consfătuirea de la Bucu
rești. (Agerpres) ■

Sesiune științifică dedicată împlinirii a 75

Miercuri dimineața, . la Palatul 
Consiliului de Miniștri au avut loc 
convorbiri oficiale între prim-vice- 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ilie 
Verdeț, și vicepreședintele Consiliu
lui- de Miniștri al Italiei, Francesco 
De Martino,

La convorbiri au participat Corne- 
Jiu Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Popa Pre
tor, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Dumitru Mihail, 
director ad-interim în M.A.E-, și 
Alexandru Dragomirescu, consilier al 
Ambasadei României la Roma.

Au luat parte Nicoolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, Ro
berto Ducci, ambasador, directorul

general al afacerilor politice din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Italiei, 
Aldo Conte Marotta, ministru pleni
potențiar, oonsilierul diplomatic al 
vicepreședintelui, Aldo Ajello, șeful 
secretariatului vicepreședintelui, Mau
rizio Battaglini și Giuseppe Lupar- 
dini, consilieri ai Ambasadei Italiei. 
Bruno Arcurio, directorul Bibliotecii 
italiene din București.

Intr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, au fost abordate 
probleme privind stadiul actual al 
relațiilor bilaterale și perspectivele 
dezvoltării colaborării romăno-italie- 
ne pe multiple planuri, in interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale. Au fost 
discutate, de asemenea, unele aspecte 
actuale ale situației ' ' 
îndeosebi problema 
securității europene.

internaționale, 
cooperării și

(Agerpres)

Dineu oferit de vicepreședintele
Francesco De Martino

Vizita delegației de specialiști
în construcții din Tanzania
PRIMIRE LA CONSILIUL

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, a primit 
miercuri la amiază delegația de 
specialiști în construcții din Tanza
nia, condusă de John Aaron Mha- 
yille, ministrul terenurilor, locuin
țelor și dezvoltării urbane, care, la 
invitația președintelui Comitetului

■ *
dimineață, delegația de 
din Tanzania condusă de

Miercuri 
specialiști __ _______ ______ _
John Aaron Mhâville, ministrul tere
nurilor, locuințelor și dezvoltării ur
bane, a făcut o vizită la Comitetul de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Locală, unde a avut o întreve
dere cu Petre Blajovici, președintele 
comitetului.

în aceeași zi, membrii delegației au 
vizitat uzinele „23 August" și au pur
tat convorbiri cu reprezentanți ai

DE MINIȘTRI
pentru Economia și Adminis-de Stat .

trația Locală, face o vizită in țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, a participat 
Petre Blajovici, președintele Comite
tului de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală.

♦
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini

★
Președintele Comitetului 

pentru Economia și. Administrația 
Locală, Petre Blajovici, a oferit 
miercuri seara, in saloanele hotelu
lui „Athenee Palace", un dineu în 
onoarea lui John Aaron Mhaville; 
ministrul terenurilor, locuințelor și 
dezvoltării urbane, conducătorul de
legației de specialiști din Tanzania.

de ani de la nașterea lui Gheorghe Crosneff
SOFIA 10. — Corespondentul nos

tru, C. Amăriței. transmite : Miercuri, 
în orașul Tolbuhin din Republica 
Populară Bulgaria a avut loc o se
siune științifică închinată împlinirii 
a 75 de ani de la nașterea lui Gheor- 
g'ne Crosheff, militant de seamă al 
mișcării noastre comuniste. La se
siune a participat, la invitația Comi
tetului județean Tolbuhin al P.C. 
Bulgar, și o delegație a Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Constantin Pirvulescu, membru 
al Comisiei Centrale de Revizie. în 
cadrul sesiunii au fost prezentate re
ferate și comunicări științifice despre

viața și activitatea 
Crosneff. în cuvîntul 
tovarășul Constantin, 
evocat personalitatea și activitatea 
lui Gheorghe Crosneff din perioadă 
anilor 1935—1937, subliniind că- in 
persoana acestuia mișcarea revoluțio
nară din România a avut un mili
tant de seamăi care, a depus o muncă 
neobosită pentru răspîndirea culturii 
revoluționare; pentru organizarea ■ și 
conducerea luptei de clasă. Parțici- 
panții la sesiune au depus coroane 
de flori la monumentul lui Gheorghe 
Crosneff, înălțat în parcul din cen
trul orașului.1

lui ■ Gheorghe 
său de salut, 
Pirvulescu a

In economia iugoslavă
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Italiei, Francesco De 
Martino, împreună cu soția, au ofe
rit, miercuri seara, un dineu în 
onoarea prim-vicepreședintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ilie Verdeț, și a 
soției sale.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale, funcționari supe
riori din M.A.E.

Au participat Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
celelalte persoane oficiale care îl în-

soțesc 
lui de 
no, precum și membri ai Ambasadei 
Italiei la București.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială.

★
în cursul zilei de miercuri, Teresa 

De Martino, soția vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al Italiei, în
soțită de Reghina Verdeț și Iolanda 
Moscato, au vizitat Palatul pionieri
lor, precum și unități comerciale din 
Capitală.

pe vicepreședintele Consiliu- 
Miniștri Francesco De Marti-

Secretarul de stat al afacerilor ex
terne ta..__ _______ „1 _____
thopoulos-Palamas, a adresat minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, o telegramă de condoleanțe 
din partea poporului și guvernului 
grec, în legătură cu catastrofa care 
a lovit pe 
Săcărîmb.

al Greciei, Christian Xan-

minerii din Certej-

(Agerpres)

Electronica 
la viitoarele J. O.

Cînd, în anul ce vine, 9 000 de 
atleți, de pe întreg globul, își 
vor disputa la Milnchen meda
liile olimpice, milioanele de 
spectatori și telespectatori de 
pretutindeni vor avea prițejul 
să urmărească nu numai per
formanțe sportive de un nivel 
excepțional, dar și realizări 
tehnice inedite. Domeniul e- 
lectronicii va fi unul din cele 
mai bine reprezentate. In a- 
fara celor cinci ordinatoare 
puse la dispoziția competitorilor 
și a organizatorilor întrecerilor, 
vor funcționa 72 stații de 
întrebări și răspunsuri, din 
care o parte vor fi accesibile 
publicului. Ele vor furniza in
formații privitoare la Jocurile 
Olimpice prezente și trecute. 
Va fi suficientă însușirea de 
către solicitatori a unor ter- 
meni-chele pentru a primi un 
răspuns pe ecranul stației in
terogate. Mașinile au înmaga
zinat, de pildă, date despre 
9 000 de sportivi contemporani; 
ele „sint la curent" cu toațe 
regulile celor 196 discipline o- 
limpice, au memorat toate re
cordurile, victoriile și clasamen
tele . înregistrate de-a lungul 
Jocurilor Olimpice disputate in- 
ceplnd din 1896 etc. Celor în
clinați să creadă că datele ofe
rite de creierele electronice ar 
putea fi furnizate cu mai mult 
folos de un lexicon. Ic comu
nicăm că o atare lucrare ar 
cîntări peste o sută de kilo
grame și ar măsura mai mult 
de... 2 m. înălțime.

că problema esențială 
nu rezidă în achizițio
narea de calculatoare, 
ci în capacitatea de a 
dispune de cadre în 
măsură să le utilizeze 
cu cit mai măre efici
ență. Și, în mod firesc, 
se consideră că proble
ma formării unui nu
măr suficient de cadre 
specializate pentru ne
cesitățile viitoare este 
de importanță decisivă. 
Formarea specialiștilor 
a fost încredințată, in
tre altele, Institutului 
de expertize economi
ce și Școlii superioare 
de cibernetică econo
mică din Belgrad, Uni
versității din Zagreb și 
Facultății de tehnolo
gie și electronică din 
Liubîiana. în cea mai 
mare parte a facultăți
lor de studii economice 
din întreaga țară au 
fost introduse, începînd 
cu anul trei, cursuri de 
cibernetică economică, 
cu un capitol special 
dedicat „programăi-ii 
prin calcul electronic". 
Se prevede cu precizie 
ca în viitorii doi ani de 
învățămînt peste 90 000 
de ore de cursuri la 
facultăți să fie destina
te în Iugoslavia acestor 
discipline indispensa
bile activității pe baze 
moderne, în cele . mai 
diferite domenii. s;

' Deosebit de-interesan
te în formarea unui' e- 
șalon de creiere urnane, 
dapabile să dirijeze cit 
mai eficient creierele 
electronice sint marile 
combinate industriale, 
complexele de între
prinderi integrate, u- 
zinele care văd în ex
tinderea folosirii calcu
latoarelor electronice 
un mijloc important în 
realizarea unor tot 
mai înalte niveluri de 
productivitate și efi
ciență în industrie și, 
în general, 
muri ale 
naționale.

Opțiunea 
voltarea pe 
mai moderne a tehno
logiei industriale a Iu
goslaviei socialiste con
feră un rol important 
extinderii mijloacelor 
de calcul electronic în 
cele mai diverse dome
nii ale economiei, în 
proiectare, în cerceta
rea științifică, în reali
zarea de. prototipuri.

...începutul unui nou 
an de studii. La InstL 
tutui pentru pregătirea 
economiștilor din Valje- 
vo, în fața elevilor și a 
profesorilor captivați, 
își dezvăluie performan
țele de precizie, viteză, 
memorie și agerime 
matematică noul calcu
lator electronic instalat 
aici 
lingă posibilitățile 
care 
pregătirea și perfecții 
narea specialiștilor 
domeniul utilizării 
economie a calculatoa
relor electronice, mași
na de calcul existentă 
aici este de mare utili- . 
tete și multor între
prinderi industriale din 
regiune, care apelează 
la serviciile ei. De 
asețrienea, s-au făcut 
pregătiri iă întreprin
derea „Ehergoinvest" 
din Saraievo pentru 
instalarea unui nou 
„salariat" eu calități 
excepționale : un creier 
electronic cu resurse 
deosebite. Tot în peri
oada următoare, Cen
trul de calculatoare al 
Sloveniei va primi și el 
noi membri în „clubul 
creierelor electronice".

'ta dotării "u 
;e de calcul e- 

a economiei

puterelor — și în gene
ral ale tuturor mașini
lor electronice de cal
cul — în primul rînd în 
economie, în perfecțio
narea tehnologiei in
dustriale, în activitatea 
științifică, în adminis
trație, determină nume
roase întreprinderi și 
instituții să dorească 
dotarea cu astfel de 
mijloace moderne. Din- 
tr-o sinteză statistică 
dată publicității, aflăm 
că in momentul de față 
în Serbia există cel

Sub 
țe Sociale și Politice . 
Socialiste România, miercuri a avut 
loc, în aula Universității din Bucu
rești, simpozionul pe tema „Creati
vitatea — abordare multidiscipli- 
nară".

Au luat parte academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetători, 
studenți, un numeros public.

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de prof. univ. dr. Dumitru 
Ghișe, președintele secției de filozo
fie și logică a Academiei de Științe 
Sociale și Politice.

Au fost prezentate apoi comunicăr- 
rile : „Fenomenul de creație" de 
acad; Henri Coandă, consilier la 
Consiliul de Stat, „Detectarea și dez
voltarea aptitudinilor de creație" de 
prof. dr. docent Alexandru Roșea ; 
„Determinarea. socială și factorul 
personal în creația artistică" de prof, 
univ. Marcel Breazu ; „Creație și 
metodă" de prof. univ. Ștefan Geor
gescu și „Creație și expresie" de 
scriitorul Alexandru Ivasiuc, secre
tar al Uniunii Scriitorilor.

(Agerpres)

auspiciile Academiei de Știin- 
a Republicii

nu demult. Pe
pe 

le oferă pentru 
1 _'.'_jțio-

în 
în

Deșeurile poluante 
pot fi recuperate

La Șa-nhai, cel mai mare 
centru industrial ăl .R. P. Chi
neze, s-a construit recent o fa
brică de recuperare a deșeuri
lor gazoase provenite de la ra
finăria de petrol din acest oraș. 
Uzina chimică vecină cu rafi
năria prelucrează aceste gaze 
prin cracare, separare^ și epu
rare, producind. etilena, propi- 
lenă și butilenă. La rîndul lor, 
acestea sint transformate, prin 
sinteză, intr-un mare număr de 
materii prime, necesare fabricării 
fibrelor.

La invitația 
miercuri a sosit în Capitală 
rul general al Confederației indus
triilor britanice, W O. Campbell A- 
damson. în timpul vizitei în țara 
noastră, oaspetele va avea întreve
deri cu personalități ale vieții noas
tre economice.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Hristache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de Comerț, 
precum și R. Ml Russell, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Marii Britanii 
la București.

★
Camerei de Comerț, 

directo-

Timpul probabil pentru 12, 13 și 
14 noiembrie. In țară : Vremea va 
fl în general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații intermitente, sub formă de

eS juij

VEDEREA MECIULUI CU CEHOSLOVACIAHandbal masculin
I1I!|I.I.IM iiiliiiWHHiijMMrnminnnniiy. ff
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foc de verificare al lotului

vremea
... ■

burniță și ploaie, care, în a doua 
parte a intervalului, în nordul 
țării, se vor transforma In lapo- 
viță și ninsoare. Vin tul va pre
zenta intensificări predominînd 
din sectorul estic. Temperaturile 

. minime vor fi cuprinse între mi
nus 3 și plus 7 grade, iar maxi
mele între 5 și 15 grade. In Bucu
rești : Vremea va deveni umedă, 
cu cerut mai. mult acoperit. Tem
porar va ploua. Vînt cu intensifi
cări din nord-est. Temperatura în 
scădere.

Cronică
mijloace
lectrbnic ... __ ......__
iugoslave oferă posibi- 

' Titătea de .a ..consemna

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD

Transaf ricana

„TROFEUL CARPAȚI"
(ziua a li-a) reprezentativ de fotbal

® Aseară; România-Franța: 26-16 ® Derbiul de

astă seară: România-R.F.G.

GALAȚI (prin telefon). Din ziua a 
doua a „Trofeului Carpați". Mai întii 
rezultatele in ordinea disputării me
ciurilor :

Ungaria—România II : 19—16 (8—7) 
Iugoslavia—Spania : 29—15 (14—5) 
R.F.G.—Norvegia : 19—15 (10—6)
România — Franța : 26—16 (10—4).

Totul, cum se spune, a decurs nor
mal, echipele favorite asigurîndu-și 
victoria. în unele cazuri însă, mai 
exact în prima și în a treia partidă, 
lupta a avut, pe alocuri, momente de 
tensiune. Poate că, inșistînd mai mult 
în atac, învinșii reușeau să răstoarne 
chiar și rezultatul. O bună ocazie de 
a-și înscrie în palmares un succes 
de răsunet a avut ieri echipa se
cundă a țării noastre, al cărei joc 
curajos și destul de curat din punct 
de vedere tehnic, a fost apreciat de 

ecialiști. Chiar și numai faptul că, 
la pauză, experimentații jucători ma
ghiari conduceau cu numai un gol 
diferență este suficient pentru a sub
linia acest lucru.

Extrem de îridîrjită, fără însă a se 
depăși limitele regulamentului, a 
fost partida dintre echipele R.F.G. 
și Norvegiei. Jucători-atleți, cu 
o bună tehnică și foarte ambițioși 
și de o parte și de alta. Hăndbalul- 
spectacol a lipsit, este drept, dar se 
pare că în acest meci am avut o 
imagine a handbalului realist, cu o 
angajare fizică totală a tuturor ju
cătorilor, pe toată durata partidei. 
Comportarea jucătorilor norvegieni 
și în partida de aseară a subliniat

calitatea bună a handbalului pe care 
îl practică. în meciul serii, deși echi
pe de valori diferite (România — 
Franța), spectatorii au avut mai în- 
tîi satisfacția victoriei „tricolorilor", 
la un scor confortabil. Totodată, 
handbaliștii noștri, exceptînd minu
tele de început (în min. 7, francezii 
conduceau cu .3—1) au făcut un joc 
aplaudat; pentru tehnică, pentru 
inspirația și eficiența a numeroase 
acțiuni ofensive Antrenorii Nedef 
și Trofin, în dorința de a găsi for
mulele cele mai bune, cuplurile cele 
mai omogene, au încercat aseară pe 
toți componenții lotului. La un mo
ment dat — și lucrul nu a trecut 
neobservat desigur — pe teren se 
afla echipa de tineret din anii tre- 
cuți ; cu Ștef, Voinea, Bota, Dan Ma
rin, Sehobel. Prin comparație cu 
partida din seara precedentă, echipa 
noastră reprezentativă s-a prezentat 
de această dată în progres. Aceasta 
sporește încrederea într-o bună com
portare a reprezentanților noștri în 
meciul de astă seară cu redutabila 
echipă a R.F.G., meci căruia i se 
poate atribui de pe acum titlul de 
derbi al „Trofeului Carpați". înain
tea acestei partide se vor disputa 
meciurile Franța — Norvegia, Spa
nia — România II, Iugoslavia — Un
garia. De rezultatele acestor partide 
va depinde forma clasamentelor celor 
două serfi, astă seară urmînd, deci, 
șă cunoaștem pe principalele candi
date la cucerirea trofeului.

După cîteva zile de pregătire co
mună la munte, lotul reprezentativ 
de fotbal s-a reîntors în Capitală 
pentru a-și continua aici, aproape 
de locul disputei de duminică, pre
parativele în vederea meciului cu 
Cehoslovacia, din cadrul campio
natului european.

Ieri, selecționabilii noștri au sus
ținut un joc de verificare, întîlnind, 
în cele două reprize, două formații 
deosebite. în prima repriză, parte
nerii de antrenament ai selecționabi- 
lilor au fost fotbaliștii de la Flacă
ra Roșie (scor 2—1 pentru lotul re
prezentativ, prin golurile înscrise 
de Dobrin, Lucescu și Coconea), iar 
în cea de-a doua, jucătorii de la 
divizionara B Metalul București (în 
cele patruzeci și cinci de minute a • 
fost înscris un singur gol, prin Dem- 
brovschi).

După cum se știe, în asemenea ca
zuri, accentul cade cu deosebire pe 
exersarea diverselor scheme tactice, 
pe omogenizarea unor cupluri 
jucători sau pe integrarea în 
Samblul formației a noilor 
Așa s-a întîmplat și ieri, cînd 
trenorii căutau, împreună cu 
lorii, formula cea mai potrivită pen
tru linia de atac, unde „noii veniți" 
se cheamă Dobrin, Iordănescu și 
Năstase, dintre care unul va 
trebui să rămină pe banca rezerve
lor lingă Neagu și Domide, prezenți 
și ei în lot, dar neutilizați. Refăcut 
complet, Dobrin a l'ost titularizat, 
„concursul" continuind doar , între 
Iordănescu și Năstase. La sfîrșițul 
jocului, antrenorul Angelo Nicu- 
lescu a anunțat că s-a decis pentru 
Iordănescu, Năstase figurînd ca 
primă rezervă. Și că Iordănescu va 
intra, în echipă ca aripă stingă. Ceea 
ce înseamnă că Lucescu va rămîne 
aripă dreaptă, iar Dembrovschi 
face pereche cu Dobrin.

Privind în ansamblu evoluția

de 
an- 

veniț.i. 
an- 

jucă-

va
se-

lecționabililor in acest antrenament, 
trebuie să spunem că ei ș-au pre
zentat mai proaspeți, mai în puteri 
decît în ultimele jocuri de campionat, 
medicul echipei, Dumitru Tomescu, 
subliniind la sfîrșit că, pină dumi
nică, potențialul va crește spre limi
ta normală, chiar și in cazurile cele 
mai acute — Dembrovschi, Iordă
nescu, Năstase,. Deleanu.

Pentru spectatorii care au fost 
martorii accidentării lui Dumitru, 
în repriza cu Metalul, să spunem că 
medicul lotului a declatat că e vor
ba de o ușoară entorsă, remediabilă 
pină la ora partidei cu Cehoslova
cia. Și pentru că a venit vorba de 
public — să notăm că la acest joc- 
de antrenament au fost, prezenți a- 
proape 15 000 de spectatori, ceea ce 
.demonstrează interesul și dragostea 
cu care este urmărită activitatea 
„unsprezecelui" reprezentativ, fond 
afectiv pe care au distonat strident 
manifestările lipsite de tact ale unor 
persoane izolate din tribune in legă
tură cu nereușitele selecționabililor 
în unele momente ale antrenamen
tului.

în decursul meciului a fost 
zată următoarea formație : 
(Răducanu), Sătmăveanu, 
Dinu, Deleanu, Dumitru 
R. Nunweiller, Lucescu. 
brovschi, Dobrin, Iordănescu 
lașe). De remarcat că in prima re
priză Răducanu a evoluat în poarta 
echipei Flacăra' Roșie, iar în cea se
cundă buturile echipei. Metalul au 
fost apărate de Ghiță.

Pentru meciul cu echipa 
slovaciei, antrenorul Angelo 
lescu a anunțat următoarea 
ție : Răducanu—Sătmăreanu, 
cu, Dinu, Deleanu—Dumitru, 
wcilier—Lucescu, Dembrovschi, 
brin, Iordănescu (Năstase).

Valentin PĂUNESCU

mai mare număr de 
calculatoare electronice 
din întreaga Iugoslavie, 
după care urmează Slo
venia și Croația. Ritmul 
anual de creștere, cu 70 
la sută, S" numărului 
calculatoarelor electro
nice în Iugoslavia este 
desigur ridicat. O preo
cupare esențială este 
însă ca această creștere 
să-și găsească expresia 
în aplicarea practică cit 
mai rațională a acestor

. mașini, avî'nd în vedere 
I noi fanta ăsSWifiătoare’” ’ " 'că o mașină 'electrbnică" 
I îri'rrfbtaenhft' de fată, " de -pfelficrdrt ^datelor I _..V1, pbafe deservi, lă îfitrea-

ga ei capacitate, mai 
multe întreprinderi și 

■instituții. Iată de ce 
problema capitală este 
de a... calcula bine cîte 
calculatoare electronice 
sint necesare intr-un 
domeniu sau altul, a- 
vînd în vedere și costul 
acestor mașini, procu
rate deocamdată, in 
marea lor majoritate, 
din import.

Pornind de la premi
sa dezvoltării tehnicii 
de calcul electronic, 
corespunzător nece
sităților dimensionate 
realist atît pentru pre
zent, cit și în perspecti
vă. unul dintre macro- 
proiectele de cercetare 
științifică este dedicat 
tocmai elaborării ca
drului adecvat în aceas
tă privință.

Primii pași în dome
niul introducerii cal
culatoarelor electroni
ce — subliniază specia
liștii . iugdslavi — au a- 
vut darul să confirme

potrivit" datelor publi
cate în presă. în Iugo
slavia funcționează pes
te’ 200 de ..creiere e- 
tectronî-e". De utP’tate 
deosebită pentru foar
te multe domenii de 
activitate, aceste mașini 
s>nt însă considerate ca 
făcînd parte din fami
lia Hf* ..mică ta
lie". Marile comnutere, 
de ținui celor eănab'te 
să realizeze ăbroaoe in
stantaneu operații foar
te complexe «> de o 
amploare deosebită. sfnt 
îti curs do

stal ate. din
a fi în- 

.... .  ... relatările 
'tate nubP-ifătii — la 
Zagreb. Saraievo. la 
Centrul de filculațoâ- 
-e M ‘S’oveniei.

Conform nrevizinni- 
lor exnertilor. numă'nil 
noilor creier® 
ce. „cu un înalt" • coefi
cient de înțoli renta" 
caro trebuie o'ă fie in
stalate în Iugoslavia 
pî'nă' în . 1972: est® ore- 
văzut să ntiivta cifra de 
anooximnfiv 399 Multi
plele aplicații ale com-

în alte ra- 
economiei

pentru dez- 
baze cit

George IONESCU

Ian DUMITRIU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI'Vi
Uniunea europeană de fotbal 

(U.E.F.A.) a aprobat ca cele două 
meciuri dintre echipele Tottenham 
Hotspurs (Anglia) și Rapid (Bucu-

rești) din cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei U.E.F.A." 
re la 8 decembrie la 
pectiv, 15 decembrie,

să se desfășoa- 
Londra și, res- 
la București.

Franței

utili-
Ghiță 

Lupescii, 
(Anca),

Dem- 
(Năs-

Ceho-
Nicu- 

fotmă- 
Lupes-

Nun- 
Do-

Răsfoind presa străină

„combat": Se intensifică tendințele

împotriva C. £ E și a Pactului

atlantic in țările scandinave

Șase țări Africane au hotărit 
să construiască o șosea trans- 
africană care să traverseze con
tinentul de la Oceanul Indian 
pină la Atlantic, avînd ca re
pere porturile Mombasa (Ke
nya) și ^(Nigeria): Celgr
lalte patru țărV p'e unde Va 
trece această șosea sînt : Ca
merunul, Africa Centrală, Repu
blica Zair și Uganda. Noua șo
sea va avea o lungime de peste 
8 000 de km.

în memoria 
generalului 
De Gaulle

O serie de patru timbre pur- 
tînd efigia generalului De 
Gaulle, emisă de Ministerul fran
cez al Poștelor și Telecomunica
țiilor cu ocazia primei comemo
rări a morții fostului șef de stat 
al Franței, va fi reprodusă pe 
foiță de aur. Emisiunea de tim
bre va ilustra principalele etape 
ale vieții generalului.

„Mariner-9" 
și-a pregătit 

camerele 
de luat vederi

în sferturile de finală ale campio
natelor internaționale de tenis de 
masă ale Franței, care au loc la Pa
ris, campioana României Maria Ale
xandru a învins-o cu 21—10, 21—•!, 
21—11 pe suedeza Brigitte Radberg, 
calificîndu-se pentru semifinalele 
competiției. Ea urmează să o întîl- 
nească în continuare pe Cian Li (R.P. 
Chineză). în cea de-a doua semifinală 
se vor întîlni Fedorova (U.R.S.S.) și 
Su Pao-kin (R. P. Chineză). în proba 
de dublu mixt, Persson și Radberg

(Suedia) au învins 
21—10 pe Svensson 
dru (România).

în semifinalele . . . ___
Cian Li (R.P. Chineză) a invins-o cu 
scorul de 21—8, 19—21, 21—8, 21—16 
pe Maria Alexandru, iar Su Pao-kin 
(R.P. Chineză) a întrecut-o cu 3—1 
pe Svetlana Fedorova (Grinberg) 
(U.RS.S.). Pentru semifinalele pro
bei masculine s-au calificat Secretin 
(Franța), Gomoskov (U.R.S.S.), Stro- 
katov (U.R.S.S.) și Bengtsson (Sue
dia).

cu 21—15, 21—12, 
(Suedia), Alexan-
probei feminine,

IN CURSUL ULTIMEI ȘEDINȚE 
a Congresului asociației europene de 
atletism de la Oslo s-a stabilit ca la 
1 ianuarie 1972 să fie recunoscute 
oficial recordurile europene actuale 
la juniori și junioare. Printre re
cordmanele europene la junioare fi
gurează și atleta din România 
MIHAELA PENEȘ. care în anul 1964 
a realizat la aruncarea suliței per
formanța de 60,54 m.

Jucătorul român ION ȚIRTAC l-a 
întîlnit pe englezul C. Hess, pe care 
l-a învins cu 6—0, 6—0. Alte rezul
tate : I-Ievzitt (Republica Sud-Africa
nă) — Dimes (Anglia) 6—0, 6—0 ;. Fil- 
lol (Chile) — Drobny (Anglia) 5—7, 
6—2, 6—1 ; Seegers (Republica Sud- 
Africană) — Feaver (Anglia) 6—1, 
6—2.

în proba de simplu femei, tenis- 
mana americană Patty Teeguarden a 
dispus cu 6—1, 6—0 de Alice Allen 
(Anglia), iar englezoaica Virginia 
Wade a eliminat-o cu 6—1, 6—0 
compatrioata sa Janne Wheeler.

va, în vederea turneului pe care îl 
va întreprinde în România. Hand
balistele cehoslovace vor susține pri
mul meci la 16 noiembrie la Bucu
rești.

Sub conducerea antrenorilor Peter 
Svoboda și Boris Govorki, vor face 
deplasarea 14 jucătoare, printre care 
se numără internaționalele Krijă- 
nova, Bibrilova, Mihak-ikova și Cer- 
venkova.

pe

DE
se

SELECȚIONATA FEMININA 
HANDBAL A CEHOSLOVACIEI 
pregătește în aceste zile ia Bratisla-

PENTRU A ȘAPTEA OARA, ma
rele maestru LAJOS PORȚISCH a 
cucerit titlul de campion de șah al 
Ungariei. în turneul final, el a tota
lizat 11 puncte din 16 posibile.

IN MECI RETUR pentru „Cupa 
campionilor europeni" Ia baschet 
masculin, echipa AS Villeurbanne a 
învins pe teren propriu cu scorul de 
95—75 (38—36) formația portugheză 
Sporting Lisabona. Basehetbaliștii 
francezi s-au calificat pentru tu
rul II al competiției.

La Atena, in cadrul aceleiași com
petiții, s-au îhtîlnit în primul lor joc 
formația locală Panathinaikos și e- 
chipa Amicale Luxemburg. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
98—63 (41—22).

Cotidianul francez „COMBAT" a 
publicat un articol al cunoscutului 
comentator Georges Andersen, în. 
legătură cu intensificarea crescindă 
a curentului de opinie din 
scandinave, atît împotriva 
t.elor de aderare la C.E.E., 
împotriva Pactului atlantic.

Cea mai mare parte a cetățeni
lor din Europa septentrională, se 
arată în articol, se tem că. o dată 
înglobate în Comunitatea Economi
că Europeană, națiunile scandinave 
își vor pierde treptat identitatea 
lor specifică, în același timp cu 
libertatea lor de acțiune.

Fapt este că ultimele consultări 
populare — pentru Folketing (par
lament), în Danemarca . și pentru 
municipalități, în Norvegia '— au 
constituit tot atîtea dovezi în ce 
privește, creșterea ostilității față de 
C.E.E.. cele măi importante cîști- 
guri de . voturi obținîndu-le tocmai 
partidele care se opun aderării la 
Piața comună.

în Norvegia s-a. creat chiar o 
mișcare foarte bine organizată, care, 
nemulțumindu-se să acționeze doar 
în limitele frontierelor țării, a lan
sat o ofensivă pe scară largă. în alte 
țări scandinave împotriva proiecte
lor de aderare la C.E.E.. Președin
tele mișcării, Ragnar Karlheim,' s-a 
ridicat recent împotriva faptului că 
în țările vecine și în special în

țările 
proiec- 
cit și

Suedia, publicul nu a fost informat 
despre adevăratele consecințe ale 
politicii de asociere la Piața co
mună (formulă la care s-au oprit 
oficialitățile suedeze, dat fiind că 
aderarea nu se bucură de nici un 
fel de priză în rîndurile popu
lației). Ca urmare a campaniei de 
lămurire desfășurată de mișcarea 
sa, procentajul partizanilor asocle- 

’rii Suediei la Piața comună a scă
zut la 18 la sută, față de aproape 
50 la sută cit era anul trecut. Tot
odată, atît în Danemarca cit și în 
Suedia au luat ființă comitete și’ 
grupuri anti-C.E.E. în cadrul Par
tidului social-democrat suedez s-a 
format grupul „Rezistența, față de 
asocierea la C.E.E.", din care fac 
parte și membrii de frunte ai „Ligii 
tineretului socialist".

Reprezentanții grupurilor profe-. 
sionale din țările scandinave au 
organizat numeroase acțiuni, prin
tre care o reuniune în orașul sue
dez Lund, la care s-a votat o 
moțiune invitînd organizațiile mun
citorești să intensifice și mai mult 
lupta împotriva aderării la C.E.E.

Ostilitatea împotriva alăturării la. 
Piața comună este conjugată cu 
împotrivirea față de N;A.T.O., în
tregind un curent de afirmare a 
entității individuale a țărilor scan
dinave, conchide articolul.

Sonda interplanetară ameri
cană „Mariner-9“, care , urmează 
să fie plasată sîmbătă pe o or
bită marțiană, a efectuat o nouă 
serie de teste fotografice pentru 
verificarea stării de funcționa
re a camerelor de luat vederi și 
alegerea timpului de expunere 
în scopul obținerii unor imagini 
cit mai bune ale suprafeței pla
netei Marte. Specialiștii labora
torului de cercetări spațiale de 
la Pasadenă (California) apre
ciază că instalațiile și aparatura 
de bord ale na,vei funcționează 
corect și speră ca imaginile ce 
urmează să fie transmise, înce
pînd de miercuri, să fie clare.

Iarna „bate 
la ușă"

In Europa occidentală, iarna. 
începe „să, bată la ușă". Marți, 
ninsoarea și-a făcut apariția in 
Dolomiții italieni, Alpii austrieci 
și elvețieni, precum și în re
giunile muntoase franceze. Ea 
Cortina d’Ampezzo și în Valea 
Aostei, stratul de zăpadă a atins 
10 cm. Vremea, rea începe să se 
facă simțită și în restul Italiei. 
în ultimele 24 de. ore, asupra în
tregii țări s-au abătut ploi abun
dente însoțite de un vînt deose
bit de puternic. Din acest motiv, 
la Veneția, nivelul apelor lagu
nei a crescut cu peste un metru, 
acoperind celebra piață San 
Marco din centrul orașului. Ac
tivitatea din uncie porturi, prin
tre care Palermo, a fost parali
zată, iar legăturile telefonice și 
telegrafice din numeroase alte 
orașe au fost întrerupte.

O furtună de zăpadă s-a abă
tut marți dimineața asupra Aus
triei, provocind perturbații în 
circulația rutieră.
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® Rezoluție adoptată

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager- 
pres). — Adunarea Generală a
O.N.U. a aprobat, marți, cu 109 vo
turi pentru și două contra, o rezolu
ție în care iși exprimă „grava in
dignare și neliniște față de trata
mentul'inuman la care sint supuși în 
Republica Sud-Africană adversarii 
politicii de apartheid".

Rezoluția, aprobată deja la 3 no
iembrie de către Comisia politică 
specială, cheamă „toate statele să 
depună eforturi susținute la promo
varea cauzei justiției pentru poporul 
din Republica Sud-Africană și să 
exercite întreaga lor influență pen
tru abolirea legislației rasiale, elibe-

h Comitetul politic
NEW YORK 10. — Coresponden

tul nostru, C. Alexandroaie, trans
mite: In continuarea lucrărilor sale. 
Comitetul politic al Adunării Gene
rale a luat în discuție cele patru pro
iecte de rezoluție depuse Ia punctul 
intitulat „Folosirea în scopuri exclu
siv pașnice a spațiului cosmic". Pro
iectele se referă, printre altele, la 
interzicerea extinderii cursei înarmă
rilor în spațiul cosmic și la compen
sațiile financiare ce trebuie plătite 
statelor pentru eventualele pagube 
umane și materiale care ar fi pro
vocate de prăbușirea pe teritoriile 
lor a unor obiecte spațiale trimise 
în Cosmos de alte țări.

La reluarea dezbaterilor asupra 
acestui punct al ordinii de zi, pe pu
pitrele delegaților erau depuse plicu
rile trimise de către echipajul navei 
cosmice „Apollo-14“, in care erau îm
păturite drapelele naționale ale state
lor membre ale O.N.U. (drapele care 
s-au aflat la bordul navei „Apol- 
10-14"). Delegatul american în Co
mitetul politic, Alan Shepard, coman
dantul misiunii „Apollo-14“, a de
clarat că aceste daruri semnifică 
contribuția întregii omeniri la pro
gresul științei și tehnicii moderne 
care a făcut posibil zborul omului 
spre satelitul natural al Pămintului.

în Irlanda de nord continuâ tulburările. Din nou a fost ucis, marți, un 
soldat britanic, numărul persoanelor care și-au pierdut viața în cursul 
acestui an în ciocnirile din Ulster ridicîndu-se la 123. în fotografie : După 

recentele incidente petrecute în localitatea Newry
Telefoto A. P. — Agerpres

„Este un tablou roz, căruia nu i se 
poate da crezare, in special pentru 
faptul că aceleași lucruri au mai fost 
spuse fi cu un an in urmă". Cinci 
această afirmație aparține unui ziar 
ca „TIMES'1, care ani de-a rîndul a 
exprimat punctul de vedere al parti
dului conservator, aflat în prezent la 
putere în Anglia, atunci trebuie con
siderat că, într-adevăr, situația _ și 
perspectivele economiei britanice sînt 
departe de a fi roze, așa cum apar 
ele lntr-un recent raport oficial, ceea 
ce îl pune în încurcătură chiar și pe 
cei mai fideli susținători ai guver
nului. Ințr-o amplă analiză publicată 
de „Times", In care sînt puse față in 
față declarații oficiale și realități ac
tuale, se constată că, în ciuda opti
mistelor pronosticuri oficiale, de 
anul trecut și pină ;acum „nivelul ac
tivității economice a rămas neschim
bat".

într-adevăr, stagnarea a constituit 
ana din caracteristicile fundamentale 
ale economiei britanice din ultima 
vreme. „încercările succesive de a 
stimula economia au eșuat" — scrie 
Ia rîndul său un alt ziar conservator, 
„DAILY TELEGRAPH". O lovitură 
deosebit de puternică a primit in
dustria constructoare de mașini, prin
cipala ramură a industriei britanice, 
ale cărei comenzi interne au fost in 
primele șase luni ale acestui an cu 
43 la sută mai reduse decit în perioa
da corespunzătoare a anului trecut, 
în același timp, comenzile din străi
nătate au fost cu 23 la sută sub ni
velul anului trecut. Potrivit datelor 
publicate de „Daily Telegraph", în 
prezent industria lucrează doar cu 
75 Ia sută dini capacitatea sa, iar în 
unele ramuri' ajunge la 55—65 la 
sută.

„Raportul Bolton", amintit mai sus, 
întocmit de Ministerul Economiei, 
sublinia „declinul simțitor al firmelor 
mici", al căror număr se ridică în 
Anglia la 1 250 000 și ocupă un sfert 
din forța de muncă britanică. Or, 
falimentul acestora în ritm de 5—6 
mii pe an, sau înghițirea altor 7—8 
mii de către marile companii, în
seamnă un pericol permanent de 
azvîrlire pe drumuri a zeci și zeci 
de mii de salariați. Falimentul însă 
lovește și firmele mari, cu renume, 
ca „Rolls Royce", „Upper Clyde 
Shipbuilders" etc. „Satirul recesiu
nii este nemilos" — remarca ziarul 
„SUN". Aceasta amintește de cuvin
tele rostite zilele trecute de unul din 
vorbitorii de la demonstrația care a 
avut Ioc la Londra împotriva șomaju
lui. „Anglia — spunea el — arată la

da Adunarea Generală

rarea persoanelor încarcerate pen
tru opoziția față de această politică 
și interzicerea aplicării de măsuri 
nedrepte față de adversarii apar
theidului".

Totodată, în documentul adoptat 
de Adunarea Generală a O.N.U. se 
lansează un apel către asociațiile 
internaționale ale juriștilor și alte 
organizații să-și aducă aportul pen
tru eliminarea polițicii de apartheid.

Plecarea la O.N.U. 
a delegației 

R. P. Chineze
PEKIN 10 (Agerpres). — Delega

ția Republicii Populare Chineze la 
cea de-a 26-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, condusă de Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a părăsit marți Pekinul, in- 
dreptîndu-se spre New York, unde va 
participa la lucrările sesiunii Adună
rii Generale a O.N.U., în urma' resta
bilirii drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze în această organizație.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de Ciu En-lai, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat, Ie Tzie-in, 
Cian Ciun-ciao, Iao Uen-iuan, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, . vicepremier al Consiliului de 
Stat, și alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți șefi ai misiunilor diplo- 

' matice acreditați la Pekin.

față ca un om sănătos, dar pe dinăun
tru ros de boli incurabile".

Una din.aceste „boli" este, desigur, 
șomajul. în primele 10 luni ale a- 
cestui an, numărul șomerilor a cres
cut cu 324 300, apropiindu-se de un 
milion. Cite tragedii nu cuprind știri
le publicate de presă, care arată că 
șomajul bîntuie în prezent în toate 
regiunile țării, lovind deopotrivă în 
muncitori 'și fermieri, în tehnicieni, 
ingineri și chiar în oamenii de știin
ță ! Disperarea absolvenților școlilor 
și universităților, care își caută primul

Presa britanică despre perspectivele 
economice ale țării

UN TABLOU
ÎN CARE PREDOMINĂ 
TONALITĂȚILE CENUȘII

lor loc de muncă, groaza celor virst- 
nici de teama să nu rămînă fără lu
cru în această perioadă critică a vie
ții, frămîntarea celor care au fami
lii că nu vor mai putea oferi un 
trai decent copiilor lor — au fost 
subliniate chiar de cele mai înalte 
oficialități britanice. Dar, după cum 
scrie ziarul „GUARDIAN", „perspec
tiva reducerii șomajului este încă în
depărtată, iar inflația o îndepărtează 
și mai mult".

Inflația — boală generală și ende
mică, strins legată de esența capi
talismului contemporan — cunoaște 
în Anglia o recrudescență, mani
festată in mod deosebit prin crește
rea prețurilor și deprecierea mone
dei. Este vorba — cum scria săptâ- 
mînalul „OBSERVER" — „de o for
mă de inflație mai dură și mai per
fidă", care spoliază pe cetățenii cu 
venituri fixe — muncitori, funcțio
nari, pensionari etc. — și ii ruinează 
pe micii producători. Ce-i drept, în

Incidente la frontiera
indo-pakistaneză

C ARACI 10 (Agerpres). — Două 
companii ale armatei indiene spri
jinite de blindate și artilerie au ata
cat marți poziții ale armatei pakis
taneze din Bengalul oriental, atacul 
fiind respins, cu pierderi grele pen
tru trupele indiene, a anunțat postul 
de radio Caraci, reluat de agenția 
France Presse. Aceeași sursă infor
mează că artileria indiană a bom
bardat în mai multe rinduri terito
riul pakistanez, provocînd moartea a 
28 de persoane.

★

DELHI 10 (Agerpres). — Agențiile 
U.P.l. și Associated Press informează 
că prințul Sadruddin Agha Khan, 
înaltul comisar al O.N.U. pentru pro
blema refugiaților, își continuă vi
zita în taberele refugiaților din Pa-

Noi acte agresive 
aie S. U.Â. împotriva 

R. D. Vietnam
HANOI 10 (Agerpres). — Purtăto

rul de cuvint ai Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație, denun- 
țind bombardarea de către aviația 
americană, in repetate rinduri, in 
decursul ultimelor două luni, a unor 
localități din provinciile nord-vietna- 
meze Quang Binh și Nghe An. Deo
sebit de distrugătoare, se spune in 
declarație, au fost bombardamentele 
americane efectuate la 7 și 8 noiem
brie a.c. asupra zonei populate din 
jurul localității Dong Hoi. capitala 
provinciei Quang Binh, și a unui 
număr de localități din provincia 
Nghe An.

In încheierea declarației se spu
ne : Ministerul de Externe al R.D.V. 
condamnă cu fermitate aceste acte 
de război americane, care constituie 
încălcări flagrante ale suveranității 
R. D. Vietnam.

agențiile de presă transmit:
într-un comunicat trans

mis de agenția China Nouă 
se “anunța că, în conformitate cit 
principiile respectării reciproce' a 
suveranității și integrității terito
riale, neamestecului în treburile 
interne, egalității și avantajului re
ciproc, guvernul Republicii Popu
lare Chineze și guvernul Republicii 
Liban au hotărit recunoașterea re
ciprocă și stabilirea de relații di
plomatice începind de la 9 noiem
brie 1971, urmind ca schimbul de 
ambasadori să se facă în următoa
rele trei luni, anunță agenția China 
Nouă. Guvernul chinez reafirmă 
că Taivanul este o parte inaliena
bilă a teritoriului R.P. Chineze, iar 
guvernul libanez a luat notă de a- 
ceastă declarație a guvernului chi
nez, menționează comunicatul. Gu
vernul libanez recunoaște guvernul 
R.P. Chineze ca singurul guvern le
gal al Chinei.

primul an de guvernare conserva
toare, s-a încercat adoptarea unor 
măsuri în speranța că inflația iși va 
pierde virulența. Cu timpul, însă, s-a 
văzut că acestea sint simple paliati
ve. „Odată plantată, inflația este o 
buruiană cu rădăcină puternică, greu 
de smuls" — sublinia săptăminalul 
citat mai sus.

în ultima vreme a apărut, ca un 
cuvint de ordine, formula : „Să învă
țăm să trăim cu inflația". în ce le 
privește, oficialitățile și-au îndrep
tat atenția spre ceea ce ele definesc 

drept cauză a inflației : mărirea sa
lariilor. Prin urmare, clasa munci
toare trebuie să suporte întreaga po
vară a inflației. împotriva oamenilor 
muncii a fost imprimată o politică 
drastică de „înghețare" a salariilor. 
Totodată, prin legea privind „rela
țiile în j industrie" se caută îngrădi
rea drepturilor la grevă, în speranța 
limitării luptei pentru un trai mai 
bun al celor ce muncesc, luptă care 
se intensifică pe zi ce trece.

Patronatul însă nu are nimic de o- 
biectat față, de actuala politică econo
mică. Dimpotrivă, o serie de legi 
trecute prin parlament in ultimul an 
nu fac decit să favorizeze pe cei 
avuți. „Bogății devin tot mai bogați, 
iar săracii tot mai săraci" — scria 
„DAILY MIRROR". Rapoartele lu
nare ale majorității companiilor bri
tanice recunosc creșterea continuă a 
profiturilor. Potrivit ziarului „FI
NANCIAL TIMES", in primele 9 luni 
ale acestui an, firma „Shell", spre

DELHI 10 (Agerpres). — Inciden
tele și schimburile de focuri dintre 
trupele pakistaneze și indiene de-a 
lungul frontierei continuă, a declarat 
marți, în cadrul unei conferințe de 
presă, un purtător de cuvint al gu
vernului indian. El a dezmințit ști
rea că efective ale armatei indiene 
au pătruns pe teritoriul pakistanez. 
Potrivit agenției Press Trust of 
India, artileria pakistaneză a lan
sat in cursul ultimei săptămâni a- 
proximativ 3 000 de obuze asupra 
statului indian Bengalul de vest.

*
kistanul oriental stabiliți pe terito
riul Indiei. Agenția U.P.l. precizează 
că prințul Sadruddin Agha Khan vă 
vizita, și Pakistanul de Vest, unde va 
avea consultări cu oficialitățile pa
kistaneze.

Fapte
acuzatoare
VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager

pres). — Comisia pentru cercetarea 
crimelor de război săvirșite de impe
rialiștii americani și aliații lor în 
Vietnamul de sud a dat publicității 
un comunicat în care se arată că, 
in perioada 1968—1971, peste 4 000 de 
locuitori pașnici din provincia Can 
Tbo au fost omorîți de trupele ame- 
ricano-saigoneze. De asemenea, 6 000 
de locuitori ai acestei provincii au 
fost deportați in lagăre de concentra
re, în conformitate cu planurile ope
rațiunii de „pacificare”. Peste 5 000 
de locuințe, 30 de pagode și 80 de 
școli au fost incendiate. Totodată, 
aviația americană a împrăștiat sub
stanțe defoliante pe o suprafață de 
peste 100 000 de hectare, ceea ce a 
dus la intoxicarea gravă a 10 000 de 
locuitori.

Comunicatul condamnă aceste acte 
agresive la adresa populației pașnice 
și cere retragerea imediată a trupe
lor S.U.A. din Vietnamul de sud.

Președintele Consiliului
Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia, GemsJ Bi€dici’ ba
primit pe premierul Maltei, Dom 
Mintoff, aflat intr-o vizită la Bel
grad. A avut loc o convorbire re
feritoare la relațiile dintre cele două 
țări, precum și in legătură cu pro
bleme internaționale actuale, mențio
nează agenția Taniug.

Convorbiri M. Kohl —
E. Bata. Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul de Miniștri al 
R.D. Germane, și Egon Bahr, secre
tar de stat la Cancelaria federală a 
R.F. a Germaniei, s-au intilnit 
miercuri la Berlin, însoțiți de ex- 
perți, pentru a continua convor
birile asupra unui acord privind 
tranzitul dintre Berlinul occidental 
și R.F.G., și în legătură cu un tra
tat privind traficul dintre R.D.G. și 
R.F.G. Tratativele — menționează 
agenția A.D.N. — vor continua.

exemplu, a trecut la capitolul profi
turi suma de 298,7 milioane lire 
sterline, ceea ce reprezintă cîștigurile 
pe un an de zile ale circa 300 000 de 
muncitori.

Dificultățile pe care le parcurge în 
prezent economia britanică au deter
minat presa de orientare proguver- 
namentală să dezlănțuie o vastă cam
panie propagandistică, care iși pro
pune să reliefeze „caracterul vremel
nic" al actualelor greutăți și tot
odată să sublinieze „perspectivele de 
viitor" ale guvernării conservatoare, 
în cadrul acestei campanii, un loc 
important îl ocupă „balonul de oxi
gen" numit Piața comună, prezentată 
ca un panaceu, ca un eventual tă
măduitor al tuturor suferințelor eco
nomiei britanice. Producția — afirmă 
presa conservatoare — se va înviora 
în cadrul comunității europene, de
oarece mărfurilor britanice li se vor 
deschide porțile pe acele piețe care 
pină acum erau blocate de bariere 
vamale. Din cele mai diferite locuri 
se fac însă auzite păreri contrarii. 
„Există toate șansele — scria „NEWS 
STATESMAN" — ca produsele bri
tanice să nu fie totuși in măsură să 
pătrundă pe piața vest-europeană, ci 
ca mărfurile de pe continent 'să vină 
să spargă porțile pieței britanice. !n 
acest fel, ramuri întregi ale industriei 
britanice riscă șă se vadă sugrumate 
de dinamicii și'întreprinzătorii con- 
curenți de dincolo de Canalul Mî- 
necii". Săptăminalul „TRIBUNE" o- 
feră ca exemplu pentru viitoarea 
„cooperare" din cadrul comunității 
marea companie britanică „British 
Steel Corporation". Săptăminalul a- 
rată că planurile pentru intrarea în 
Europa ale lui „British Steel" prevăd 
închiderea unor fabrici ale sale și 
concedierea a 85 000 de muncitori. 
„Ca rezultat al aderării — scrie „Tri
bune" — majoritatea necesarului de 
oțel va fi importată și mulți din oțe- 
larii noștri vor trebui să-și caute altă 
meserie".

După cum se vede, tabloul real al 
economiei britanice, acum, in prag 
de iarnă, este departe de tonalită
țile rozalii. Există, dimpotrivă, nu
meroase tonuri cenușii, care pentru 
masele largi de oameni ai muncii 
înseamnă o deteriorare a condiții
lor de viață, o accentuare a neliniștii 
față de ziua de miine. Clasa munci
toare britanică, așa cum o dovedesc 
amplele acțiuni desfășurate in cadrul 
„lunii de luptă împotriva șomajului", 
este hotărită să-și apere cu putere 
revendicările sale legitime.

N. PLOPEANU
Londra.

„O întîlnire a două procese 

revoluționare"

Declarația premierului Fidel Castro la plecarea în Chile

HAVANA 10 (Agerpres). — Miercuri 
a plecat într-o vizită oficială în 
Chile, Ia invitația președintelui Sal
vador Allende, o delegație guverna
mentală cubaneză, în frunte cu pri
mul ministru Fidel Castro — trans
mite agenția. Prensa Latina.

înainte de plecare, Fidel Castro a 
declarat ziariștilor prezenți pe aero
portul din Havana că vizita sa va 
reprezenta „o întîlnire simbolică în
tre două procese istorice — revoluția 
cubaneză și cea chiliană" — relatează 
agenția Prensa Latina. Referindu-se 
la semnificația acestei călătorii, Fi
del Castro a subliniat că se va fo
losi de acest prilej pentru a trans
mite conducătorilor acestei țări, stu
denților și oamenilor muncii din 
Chile sentimentele de simpatie și pri
etenie ale poporului cubanez. In a- 
cest context, primul ministru al Cu
bei a ținut să amintească poziția po
porului chilian de respingere a po
liticii de izolare și blocadă aplicate 
împotriva Cubei. în clipele cele mai

Guvernul Venezuelei intenționează să ia toate măsurile pentru a obliga mo
nopolurile petroliere americane care operează pe teritoriul venezuelean să 
respecte legile țării — a declarat ministrul minelor și industriei petrolului, 
Hugo Perez la Salvia, în cursul unei conferințe de presă. In fotografie de
monstrație de masă la Caracas împotriva acțiunilor antimuncitorești ale 

monopolurilor

Grevă generală în Oki
nawa. Okinawa s-a desfășu
rat miercuri o grevă generală de 
24 de ore, organizată în semn de 
protest față de condițiile de retroce
dare a insulei. Au participat aproxi
mativ 100 000 de persoane. La Naha, 
cîteva zeci de mii de muncitori și 
studenți au luat parte la un mar? 
in direcția cartierului general al ad
ministrației civile americane din 
insulă.

Grupul de publiciști de 
la organele centrale de 
partid din țări socialiste 
care, la invitația ziarului „Trybuna 
Ludu", a efectuat o vizită în Po
lonia pentru a cunoaște problemele 
social-economice ale țării in perioa
da premergătoare celui de-al 6-lea 
Congres al P.M.U.P., a fost primit de 
Stefan Olszowski, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al
P.M.U.P.

Delegația Ministerului 
Transporturilor și Teleco
municațiilor din România, 
condusă de general maior Iosif Ioan 
Stoian, vicepreședinte al Consiliului 
aviației civile de pe lingă Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
a fost primită de Li Dă-șîn, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, și Kuan Ien-nun, direc
tor general al I Administrației gene
rale a aviației civile din China. Cu 
acest prilej a avut loc o convor
bire cordială, prietenească. Miercuri, 
delegația a părăsit Pekinul, plecînd 
spre țară.

„Elveția va participa la 
conferința general-euro- 
peană pentru securitate și 
COlabOrare" — a declarat Ia 
Lausanne șeful Departamentului 
Politic Federal (Ministerul de Ex
terne) al țării, Pierre Graber. El a 
relevat, de asemenea, că Elveția ar 
putea face, în cadrul acestei confe
rințe, propuneri referitoare la re
glementarea problemelor litigioase 
pe cale pașnică.

Primul ministru ol In
diei, Indira Gandhi, care a 
miercuri la Bonn, în cadrul 

sosit
tur

neului efectuat intr-o serie de capi
tale vest-europene, a avut o întreve
dere cu cancelarul Republicii Fede
rale a . Germaniei, Wițly Brandt.

Vicepreșodintele Consi
liului de Miniștri al R. P.

membru al C.C. alUngare,
P.M.S.U-, Miklos Ajtai, care se află 
într-o vizită în Cuba, in fruntea unei 
delegații guvernamentale,. a transmis 

0 „Săptămînă culturală românească" se desfășoarăi« 
Bruk an der mur, important, centru industrial și comercial austriac din landul 
Stiria. Cu acest prilej, la teatrul municipal din localitate a fost inaugurată 
expoziția „România pitorească" și o expoziție de cărți românești. Activitățile 
mai includ o „Săptămînă de muzică populară românească" și prezentarea de 
filme românești. Deschiderea „Săptămânii culturale românești" a avut loc 
in prezența reprezentantului guvernului landului Stiria, Hannes Rammer, 
a prefectului Josef Hadwiger, a altor oficialități.

grele pentru noi — a spus el — po
porul chilian a avut întotdeauna o 
atitudine de solidaritate cu revolu
ția cubaneză.

★
Președintele Salvador Allende a 

declarat, la o conferință de presă, că 
„invitația adresată premierului cu
banez traduce dorința poporului chi
lian și a conducătorilor săi de a în
tări și intensifica tradiționalele le
gături de prietenie care au existat 
dintotdeauna între cele două țări ale 
noastre".

*
într-o declarație în care salută vi

zita în Chile a lui Fidel Castro, Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Chile relevă că această vi
zită „va contribui la întărirea legă
turilor care unesc popoarele celor 
două țări, legături care se dezvoltă 
incă de la începuturile luptei înde
lungate a Cubei pentru indepen
dența sa".

prunului ministru al Guvernului Re
voluționar, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Cuba, Fidel Castro, .din 
partea lui Janos Kadar și Jeno Fock, 
invitația de a face o vizită în Un
garia, anunță Prensa Latina. Invita
ția a fost acceptată, data vizitei ur
mind să fie stabilită ulterior.

0 reuniune a Consiliului 
Național al Apărării, con$usă 
de președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar. Sadat, a avut loc la 
Cairo, anunță agenția M.E.N. Au luatv 
parte ministrul apărării și adjuncții 
acestuia, comandanții diferitelor ti
puri de arme și alți ofițeri superiori. 
Potrivit ziarului „Al Ahram", au fost 
examinate probleme militare și poli
tice legate de situația din Orientul 
Apropiat.

Guvernul peruan a pre
luat controlul asupra stații
lor particulare de radio
difuziune „pentru motive de 
securitate și rolul pe care aceste 
mijloace de comunicare îl joacă în 
procesul educației", se anunță într-un 
comunicat dat publicității la Lima. 
Totodată, stațiile de televiziune vor 
putea fi exploatate doar în asociație 
cu companiile guvernamentale de 
resort, la care statui peruan va par
ticipa cu 51 la sută din capital.

Un grup de lucru ol 
G.A.T.T., Acordul General pentru 
Tarife și Comerț, creat în luna ia
nuarie pentru examinarea probleme
lor comerciale ale țărilor în curs de 
dezvoltare, a cerut, într-un raport 
publicat la Geneva, abolirea supra
taxei de 10 la sută asupra importu
rilor americane. Subliniind că situația 
comercială a țărilor in curs de dez
voltare înregistrează în prezent „lo
vitură după lovitură" prin instituirea 
suprataxelor la. importuri de către 
Statele Unite și Danemarca, raportul 
se pronunță pentru exceptarea ex
porturilor țărilor în curs de dezvol
tare de la o asemenea măsură, dacă 
ea nu va fi abolită in viitorul apro
piat.

Escadra de nave militare 
sovietice oare a ®^e°tuat ° vizită 
oficială de prietenie în Cuba a pără
sit portul Havana, informează agen
ția T.A.S.S.

La Dresda a avut 10c cea de‘a 
5-a adunare generală a Comitetului 
pentru promovarea comerțului între 
R. D. Germană și Suedia., Din corni-- 
tet fac parte 70 întreprinderi de ex
port din R.D.G. și peste 160 firme 
suedeze. Partiaipanții au scos în evi
dență posibilitățile mari care există 
pentru dezvoltarea comerțului între 
cele două țări.

Vizita tovarășului
Iosif Banc în U.R.S.S.

MOSCOVA 10. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Tova
rășul Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, ministrul agri
culturii, industriei alimentare, silvi
culturii și apelor, care se află într-o 
vizită oficială în Uniunea Sovietică, 
a avut miercuri o întrevedere cu 
Vladimir Mațkevici, ministrul agri
culturii al U.R.S.S. Cu acest prilej, 
au fost discutate, într-o atmosferă 
caldă, prietenească, probleme privind 
dezvoltarea colaborării între cele 
două ministere. La convorbire a par
ticipat, de asemenea, Teodor Mari
nescu, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

în aceeași zi, tovarășul Iosif Banc 
a vizitat, printre altele, unități 
zootehnice și agricole de lingă Mos
cova

Sosirea la Phenian 
a tovarășului Ion Pătau

PHENIAN 10 (Agerpres). — Tova
rășul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia interguver- 
namentală consultativă in problemele 
relațiilor economice și tehnico-știin- , 
țifice româno-coreene, a sosit la 9 ' . 
noiembrie la Phenian pentru a parti
cipa la lucrările sesiunii a 2-a a aces
tei comisii.

In intîmpinare, la aeroport, au ve
nit Zăng Zun Thek, vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, Kon Gin 
The, președintele comitetului pentru 
relații economice externe, Ri Man 
Săk, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ban Ki Yong, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față, de asemenea, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Phenian, A. Mălnășan, mem
bri ai ambasadei.

Premierul tunisian 
l-a primit pe 

ambasadorul României
TUNIS 10 (Agerpres). Primul mi

nistru al Republicii Tunisiene, Hedl 
Nouira, l-a primit pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România, Petre 
Bălăceanu, în legătură cu plecarea 
lui definitivă din Tunisia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Conducta 
Suez-Alexandria, 

obiectiv de seamă 
al economiei egiptene

Depunind eforturi susținute 
In vederea dezvoltării economi
ei naționale, Republica Arabă 
Egipt a întreprins in ultimii ani 
o serie de măsuri cu caracter 
înnoitor, cpre au schimbat înfă
țișarea multora dintre regiunile 
sale și, o dată cu aceasta, viata 
oamenilor. Importante proiecte 
economice sint in curs de în
făptuire sau pe cale de a fi în
cepute. Unul dintre acestea este 
conducta petrolieră Suez-Ale- 
xandrla, ale cărei lucrări de 
construcție urmează a fi inau
gurate foarte curind. Evenimen
tul, precedat de ample pregătiri, 
este așteptat cu viu interes de 
opinia publică de aici, deoarece 
conducta se înscrie ca unul din 
principalele obiective ale eco
nomiei naționale a Egiptului in 
viitorii ani. Construcția sa Va 1 
costa 225 milioane de dolari și 4. 
va fi realizată cu participarea 
mai multor țări: Italia, R.F. a 
Germaniei, Anglia, Franța, Ja
ponia, Spania, care vor furniza 
85 la sută din fondurile necesa
re. Ea va începe simultan de la 
cele două extremități ale tra
seului, mobilizind apreciabile 
forțe materiale și umane. Potri
vit ziarului „Progres Egyptien", 
cantitățile de material importat 
din Europa și din alte regiuni 
vor fi atît de mari incit portul 
Alexandria, care este și așa a- 
glomerat, va putea cu greu să 
facă față. De aceea s-a hotărit 
construirea unui nou port, ve
cin cu primul, care va fi desti
nat numai materialelor viito
rului șantier. Conducta, in lun
gime de 331 km, va avea un debit 
anual inițial de 80 milioane tone 
de petrol, care va crește treptat 
pină la 120 milioane de tone.

După părerea specialiștilor, 
conducta Suez-Alexandria va 
reduce simțitor cheltuielile de 
transportare a țițeiului din Gol
ful Persic spre Europa și va a- 
duce însemnate beneficii statu
lui egiptean. într-o declarație 
făcută zilele acestea, relevind 
avantajele pe care le va oferi 
noua construcție, președintele 
Organizației generale a petro
lului din Egipt, El Sayed Re
nal, arăta, intre altele, că un 
baril de petrol pompat prin 
conductă din Suez va ajunge la 
Alexandria in numai două zile, 
iar tancurile petroliere vor fi 
scutite de un ocol de circa zece 
zile pe la Capul Bunei Speran
țe. Construcția conductei va 
dura aproximativ doi ani și ju- ' 
mătate. \

Nicolae N. LUPU
Cairo
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