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întregul partid, poporul și-au însușit

PROGRAMUL ÎNCURAJĂRI! Șl SPRIJINIRII 
OMULUI ÎN NĂZUINȚA SA SPRE 

PERFECȚIONARE ETICĂ Șl SPIRITUALĂ
Cu fiecare zi sporește numărul telegramelor și scrisorilor adresate Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, al scrisorilor sosite pe adresa presei noastre din partea comitetelor de 
partid, colectivelor din întreprinderi și instituții, oamenilor muncii din cele mai diverse categorii. Tră
sătura comună a tuturor telegramelor și scrisorilor este deplina aprobare, înflăcărată adeziune față de pro
gramul de dezvoltare a conștiinței socialiste adoptat de plenara din 3—5 noiembrie, ferma hotărîre de 
a milita pentru înfăptuirea lui. Oamenii muncii de la orașe și sate văd în acest ptogram propria lor deve
nire moral-politică, programul propriei perfecționări multilaterale, al afirmării capacității creatoare în slujba 

făuririi unei patrii socialiste, înfloritoare

• LUCRĂRILE DE TOAM
NĂ ÎN LIVEZI HOTĂ

RĂSC VIITOAREA RE

COLTA DE FRUCTE

• DE CE ÂTÎTA RĂCEA
LĂ CIND E VORBA 

DE... CĂLDURĂ ?
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lovarășd Nicolae Ceaușescu 
a primit pe directorul editurii 

vest-gemane
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, au primit 
joi la Palatul Consiliului de Stat 
pe dr. Fritz Hodeige, directorul 
editurii „Rombach", senator de o- 
noare al Universității din Freiburg, 
împreună cu soția sa, Eleonore Ho- 
deige-Rombach. Oaspetele a fost 
însoțit de Jourgen Fr. van Over- 
straeten, membru în colegiul de 
conducere al aceleiași edituri.

La primire au participat tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Dumitru Popescu,

„Rombach“
membru al Comitetului Executiv^ 
secretar al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste.

Dr. Fritz Hodeige a înmînat to
varășului Nicolae Ceaușescu volu
mul apărut în editura „Rombach", 
„România pe calea socialismului", 
care cuprinde cuvîntări, articole șl 
interviuri ale președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au reți
nut oaspeții la dejun.

Sosirea în Capitală 
a primului ministru al Republicii

Singapore, Lee Kuan Yew

PAUL IONESCU, strungar la autoutilare, membru In comitetul de 
partid i

„Sint extraordinar de multe Învățăminte de desprins din plenară. 
Dacă ar fi să sintetizez, in cîteva cuvinte, esențialul aș spune : înda
torirea fiecăruia de a munci cinstit, din toată inima, din toate puterile 
pentru țară, pentru socialism. Acesta e mijlocul principal de afirmare 
a talentului și forței creatoare, de manifestare a personalității, de auto- 
perfecționare morală a fiecăruia".

ALEXANDRU STROE, maistru la sectorul da echipare electrică s

„Ca producători și, totodată, proprietari al avutului obștesc trebuie 
să ne consacram toată energia și capacitatea creșterii avuției naționale 
pe care ne-a incredințat-o societatea. Numai in felul acesta vor crește 
și prosperitatea și fericirea fiecăruia in parte. Orice atingere adusă 
proprietății socialiste este expresia unor apucături burgheze ce trebuie 
dezrădăcinate, un act care lovește in interesele tuturor oamenilor 
muncii".

ANDRONE STANCIU, sudor, secretarul or
ganizației de bază de la mecanicul șef:

„Mi se pare cel mai important să fim, 
cum ne cerea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„comuniști de omenie", adică oameni cu a- 
devărat preocupați de viața șl munca celor 
din jurul nostru și, in același timp, comba
tivi față de tot ce împiedică mersul nostru 
înainte. Umanismul revoluționar nu e un 
sentimentalism călduț și lacrimogen, ci luptă 
continuă pentru a face să triumfe pretutin
deni principiile și normele noastre de viață".

FERDINAND CIOACA, frezor, locțiitor ai 
secretarului comitetului U.T.C.:

„Dintre multele idei deosebit de prețioase 
ale plenarei aș vrea să relev doar una : ce
rința de a face din organizațiile U.T.C. o ade
vărată școală vie, proaspătă, entuziastă de e- 
ducație și de participare a tineretului la con
ducerea întregii activități sociale. Noi, tine
rii, trebuie să ne arătăm mindrl și demni de 
o asemenea cinste și Încredere".

Inginer HUGO ZAIMAN, sculer șef al u- 
zinei, propagandist:

„Mi-au plăcut ideile privitoare la lupta 
dintre nou și vechi. Nu e o idee care să-i 
privească numai pe filozofi. Nu ! Ea ne pri
vește și pe noi, oamenii producției. Cu a- 
ceastă problemă ne ciocnim de zeci de ori, 
zilnic. Să mai adaug că , producția e și ea 
politică, că aici e un teren atît de important 
al luptei împotriva inerției și rutinei

Inginer DAN COSMIN, șeful serviciului 
de organizare a muncii, membru In comi
tetul de partid :

„Rețin, in primul rind : deviza cinstei și 
dreptății. Societatea noastră s-a născut din 
setea de dreptate, nimeni să nu-și însușeas
că rodul muncii altuia. Salut, și tot poporii! 
nostru de oameni muncitori, harnici și drepți 
salută sistemul de valori etice proclamat de 
plenară : echitate, înlăturarea spiritului de 
căpătuială, necinstei, parazitismului. Un inalt 
comandament etic și social ne unește pe toți 
și trebuie să ne fie tuturor lege de căpătii : 
munca creatoare, entuziastă pentru binele 
generai, pentru progresul și prosperitatea pa
triei noastre socialiste".

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și a soției sale, joi după- 
amiază a sosit în Capitală primul 
ministru al Republicii Singapore, 
Lee Kuan Yew, împreună cu soția, 
care vor face o vizită în țâra 
noastră.

Oaspetele este însoțit de E. W. 
Barker, ministrul justiției și al 
dezvoltării industriale, A. Sanka- 
ran, secretar particular al primului 
ministru, și de alte persoane ofi
ciale.

La coborîrea din avion, primul 
ministru al Republicii Singapore a 
fost salutat cordial de președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

Erau prezenți Comeliu Mănescu 
ministrul afacerilor externe, Cor
nel Burtică, ministrul comerțuhr 
exterior, Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului, Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției, membri ai condu
cerii unor ministere și instituții 
centrale, generali, alte persoane o- 
ficiale.

Pe aeroport erau arborate drape 
lele de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Singa
pore.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. Cei doi 
șefi de guverne au trecut în revistă 
garda militară de onoare aliniată 
pe aeroport și apoi au primit defi
larea gărzii.

Premierului singaporez i-au fost 
prezentate persoanele oficiale so
site în întîmpinarea sa.

(Agerpres)

Vizifă protocolară la președintele
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

După-amiază, primul ministru al 
Republicii Singapore, Lee Kuan 
Yew, și soția sa au făcut o vizită 
protocolară președintelui Consiliu
lui, de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

între cei doi șefi de guverne a 
avut loc o convorbire cordială.

La întrevedere au luat parte per

soane oficiale române și singapo- 
reze.

(Agerpres)

(în pagina a V-a, dineul oferit în onoarea primului 
ministru al Republicii Singapore)

GEORGETA CRISTEL, electrician, secția montaj«

„Eu nu-s membră de partid, dar trebuie să spun că tot ce s-a dis
cutat în plenară ne privește pe toți. Pe mine cel mai mult m-a im
presionat ideea pe care viața mi-o confirmă că nu prin vorbe iți arăți 
devotamentul față de cauza socialismului, ci prin felul în care îți în
deplinești îndatoririle. Toate îndatoririle : in fabrică și producție, ca 
cetățean, în familie. Adică, oameni înaintați, cum se cuvine într-o so
cietate înaintată".

MARIN JIANU, maistru la strungârie 1

„Pentru mine, esențialul este spiritul limpede și ferm de exigență, 
de neingăduință muncitorească, revoluționară față de orice lipsuri și 
neajunsuri. Mi-a rămas întipărit in minte îndemnul de a nu face nici 
o concesie de la principiile noastre socialiste de viață și de muncă, de 
a nu admite nici o încălcare a legilor statului sau a codului nostru etic. 
Etica socialistă o una șl aceeași pentru toți".

Acționăm cu energia necesară

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

s »
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pentru reducerea cheltuielilor 
materiale de producție?

Un procent care înseamnă 8 miliarde lei

Avem ©oașdmța deplină 
a îndatoririlor ce ne 

revin
Vitalitatea unei socie

tăți se măsoară și prin 
capacitatea ei de per
fecționare. Evoluția ță
rii noastre, politica 
noastră de partid și de 
stat se desfășoară con
form cu acest postulat. 
Pe calea construirii so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate, po
porul nostru se află în 
fața unor grele, dar 
mărețe sarcini. In ca
drul revoluției tehnico- 
științifice actuale una 
din marile bătălii ale 
prezentului, frontul 
pașnic al devenirii 
noastre este perfecțio
narea, o perfecționare 
pe toate planurile, cu 
lichidarea rămînerilor

în urmă atît in ceea ce 
privește activitatea pro
fesională, cît și a unor 
atitudini și concepții 
învechite. Programul 
P.C.R. pentru îmbu
nătățirea activității 1- 
deologice, ridicarea ni
velului general al cu
noașterii și educația 
socialistă a maselor, 
pentru așezarea relații
lor din societatea noas
tră pe baza principiilor 
eticii și echității socia
liste și comuniste ne 
înarmează pentru rea
lizarea cu succes a con
strucției socialiste.

Ritmul de dezvoltare 
excepțional de dinamic 
al economiei naționale,

hotărît de Congresele 
al IX-lea și al X-lea ale 
P.C.R., înscrie țara 
noastră in mod hotărît 
pe linia care duce spre 
culmile civilizației mo
derne. Oamenii muncii 
de toate categoriile vor 
trebui să mînuiască, să 
oomande, să proiecteze 
și să realizeze o bază 
materială puternică și 
complexă în același 
timp, rezultat al orien
tării fundamentale spre 
o industrializare înain-

Acad.
A. AVRAMESCU

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

Omul comunist, constructorul 
viitorului, se formează 

la școala muncii
Scriu aceste rînduri 

sub impresia covîrși- 
toare pe care expune
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — strălucit 
exemplu de analiză 
marxist-leninistă crea
toare, principială, a fe
nomenelor din viața 
societății noastre con
temporane — a produ
s-o în sufletul fiecărui 
membru de partid, al 
fiecărui om al muncii. 
Cu aceste ultime cuvin
te — „om al muncii" — 
am menționat princi
palul factor de făurire 
a unui viitor luminos 
al patriei noastre so
cialiste, pe omul cu ade
vărat nou, aflat mereu 
la Înălțimea comanda

mentelor construcției 
socialiste și comuniste : 
munca. Știu că partidul 
nostru a manifestat 
dintotdeauna o grijă 
deosebită pentru edu
cația în spiritul comu
nist, prin muncă, a fie
cărui membru al colec
tivității noastre socia
liste. Acum, însă, la 
plenara C.C. al P.C.R., 
acest principiu, al mun
cii, ca bază? a întregii 
activități de educație, a 
fost înfățișat amplu, 
limpede, ca niciodată 
pînă în prezent. Am 
putut astfel înțelege 
mai adînc și în același 
timp mai concret însu
șirile, calitățile moral- 
politice, trăsăturile da

caracter înaintate care 
trebuie să-1 definească 
pe constructorul devo
tat și conștient al so
cialismului și comunis
mului in patria noastră. 
Cu mai multă claritate 
decit oricînd, au fost 
formulate cu vigoare și 
consecvență normele ce 
trebuie să guverneze 
mtreaga noastră viață

Ioan HURJUI 
muncitor lăcătuș 
de înaltă calificare, 
la Uzina „Electro- 
motor'-Timișoara

(Continuare 
in pag. a III-a)

Economiștii au calculat că diminuarea numai cu un procent a pon
derii cheltuielilor materiale de producție in produsul social înseamnă, 
în acest an, un spor de venit național de peste 3 miliarde lei, iar in ulti
mul an al actualului cincinal, de aproximativ 8 miliarde lei. Sint cifre care 
redau convingător dimensiunile sarcinii permanente puse de către con
ducerea partidului în fața tuturor colectivelor de întreprinderi, privind 
reducerea sistematică a cheltuielilor materiale de producție. Așa, de 
pildă, numai în acest cincinal s-a stabilit reducerea ponderii cheltuie
lilor materiale de producție de la 59,2 la sută cit era în anul trecut, la 
54,4 Ia sută. Este evident că, acționînd susținut, organizat și energic 
pentru înfăptuirea acestei sarcini economice majore, oamenii muncii 
își aduc o substanțială contribuție Ia creșterea eficienței economice. Ia 
sporirea venitului național — izvorul unic al progresului economic con
tinuu al țării, al ridicării nivelului de trai al poporului.

Care este ritmul de înaintare spre 
atingerea acestui obiectiv mobiliza
tor al cincinalului ? Perioada care 
a trecut din acest an permite for
mularea unor concluzii pozitive în an
samblu, desprinse din entuziasmul 
cu care colectivele de întreprinderi 
au trecut la materializarea sarcinii 
privind reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție. în multe între
prinderi s-au luat inițiative valoroa
se care vizează reducerea cheltuie
lilor materiale de producție, îndeo
sebi prin micșorarea consumului de 
materii prime și materiale. La Grupul 
de uzine Reșița, Centrala industrială 
de utilaj petrolier Ploiești și Grupul 
de uzine pentru aparataj și mașini 
electrice Craiova s-au realizat, în 
trei trimestre, economii de metal 
între 1 000—1 500 tone față de nor
mele de consum stabilite. Pentru a 
reduce cu un singur centimetru con
sumurile specifice, într-o altă parte

a țării, la fabricile de confecții din 
Botoșani și Dorohoi s-au întreprins 
numeroase încercări, care, în final, 
s-au soldat cu zeci de mii de mp de 
țesături economisiți anual. O știre 
sosită de la Hunedoara ne informea
ză că furnaliștii marelui combinat 
siderurgic au reușit să diminueze 
consumul de cocs pe tona de fontă 
produsă, in medie cu 8 kg la secția 
I și 12 kg la secția a Il-a ; numai 
din economiile de cocs realizate in 
acest an de către unitățile industriei 
metalurgice se pot elabora in plus 
circa 30 000 tone fontă.

Sint, desigur, numai cîteva exem
ple care dovedesc convingător că in 
fabrici și uzine oamenii muncii ac
ționează cu hotărîre pentru reduce
rea continuă a cheltuielilor mate
riale de producție, că, indife
rent dacă sint mari sau mici resursele 
de economisire, ele sint valorificate, 
în majoritatea întreprinderilor, cu

operativitate in folosul producției, al 
creșterii eficienței. Aceasta demon
strează că una din principalele sar
cini mobilizatoare puse de partid, în 
actualul cincinal, în fața comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii — 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție — se traduce în viață. Re
zultatele obținute într-o serie de u- 
nități în domeniul gospodăririi ju
dicioase a materiilor prime și ma
terialelor se constituie astfel intr-o 
elocventă dovadă a creșterii respon
sabilității, a conștiinței oamenilor 
muncii, care, în dubla lor calitate — 
de proprietari și producători — sînt 
direct interesați să administreze cu 
maximă eficiență resursele materiale 
ale întreprinderii în care lucrează.

Să pătrundem, însă, dincolo de ci
frele globale înregistrate la rubrica 
„economii de materii prime și mate
riale" dintr-o întreprindere sau alta 
și să urmărim care este raportul din
tre valoarea reală a rezervelor in
terne de economisire a resurselor 
materiale și gradul efectiv de valo
rificare a lor. Apreciind la justa va
loare strădania multor colective de 
întreprinderi în căutarea și aplicarea 
celor mai eficiente măsuri menite să 
asigure o reducere efectivă a chel
tuielilor materiale, pornind de la anu
mite realități, se ridică in mod firesc

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. alV-a)
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FAPTUL] Lucrările de toamnă in livezi

DIVERS! HOTĂRĂSC VIITOAREA

După faptă
Teodor Hodoșan, pină nu de

mult șef al urfei secții anexă 
de pe lingă cooperativa agrico
lă de producție din satul Hu- 
lubești (Ilfov), descoperise o 
sursă „sigură" — credea el — 
pentru a-și rotunji remunera
ția ce i se cuvenea. In lipsa u- 
nui control temeinic, dumnealui 
umfla, cit il ținea condeiul, cos
turile de manoperă la lucrările 
executate, strecurîndu-și în bu
zunar importante sume de bani. 
Pină într-o zi, cind, luat la bani 
mărunți, s-a stabilit că, pe ,a- 
ceastă cale, și-a însușit nu mai 
puțin de 312 000 lei. Așa stînd 
lucrurile, T. H. a fost trimis în 
fața instanței de judecată. în 
urma judecării procesului, Tri- 
•bunalul județean Ilfov l-a con
damnat la 25 de ani închisoare 
și confiscarea averii pentru a- 
coperirea pagubei. O pedeapsă 
meritată, în spiritul legii.

RECOLTĂ DE FRUCTE

servi- 
cadrul 
Intre-

Profilaxie 
rutieră

Timp de o săptămînă 
ciul de circulație din 
I.M.J. lași, împreună cu
prinderea de transporturi auto 
din localitate, a organizat un 
control pe arterele cu tra
fic intens în scopul depistării 
abaterilor de la regulile de cir
culație. Bilanțul acestei acțiuni 
a fost neașteptat de... bogat. In 
total, au fost descoperite 348 de 
abateri, care constau in : pune
rea în circulație a unor autove
hicule cu defecțiuni tehnice 
(145), transporturi de persoane 
(97) șl de mărfuri (17) fără forme 
legale (printre altele, cu acest 
prilej, s-au confiscat 4 650 litri 
vin), conducerea sub influența 
băuturilor alcoolice (10) ș.a.m.d. 
Măsuri profilactice : amenzi, 
achitate pe loc* in valoare de 
16 362 lei; procese verbale de 
contravenție care se ridică la a- 
proape 40 000 lei; patru permise 
de conducere suspendate. Da 
care s-ar mat putea adăuga... 
controalele viitoare !

Pariu 
de huligan

Adunați în jurul unei mese 
la restaurantul „Dunărea" din 
Balș, trei amici s-au împărțit, 
la un moment dat, în două „ta
bere". De o parte — Gheorghe 
Păun
(Olt). De cealaltă — Ghiță Pa- 
raschiv și Nicolae Vulturu din 
Balș. Primul susținea, sus și 
tare, că e înuytȘȘe'ăă ''evacueze, 
cit ai zice pește,-pe. toți consu
matorii din local. Ultimii doi 
însă nu voiau nici in ruptul 
capului să-i dea crezare. De Ia 
această controversă au ajuns 
la... un pariu pe citeva sticle 
de bere 1 Și, de indată ce au 
bătut palma, Gheorghe Păun s-a 
apucat de „treabă" : a început 
să arunce cu sticle în consuma
tori, a zdrobit o chitară, a 
spart toată vesela pe care a 
găsit-o la îndemînă. Iată 
că a intervenit ceva 
așteptat : mecanizatorul 
rin Guță, indignat de această 
comportare huliganică, l-a imo
bilizat și l-a predat organelor 
de miliție. Din această cauză, 
nici acum Gh. P. nu știe precis 
dacă a pierdut sau nu pariul cu 
cei doi. De un lucru poate 
insă sigur : va avea timp 
rechet de socotit pentru a 
dea ce a cîștigat.

din comuna Bobicești

în livezi s-a încheiat recoltarea 
fructelor. Producția obținută în acest 
an, îndeosebi la mere și la pere, este 
departe de a fi satisfăcătoare. Aceasta 
se datorește nu numai condițiilor 
climatice nefavorabile din primăvară, 
ci și aplicării necorespunzătoare a 
măsurilor agrotehnice de îngrijire a 
plantațiilor. Temperaturile scăzute 
înregistrate în perioada înfloritului 
au influențat legatul florilor la cele 
mai multe specii pomicole. Specia
liștii apreciază însă că aceste con- 

■diții mai puțin favorabile puteau fi 
influențate dacă in livezi s-ar fi 
făcut toate lucrările prevăzute. Exe
cutarea la timp și cu cea mai mare 
răspundere a tăierilor, stropirilor, 
efectuarea lucrărilor de întreținere 
a solului și fertilizarea ar fi dat un 
plus de vigoare pomilor, făcîndu-j 
mai rezistenți față de condițiile cli
matice- ar fi permis diferențierea 
mugurilor și obținerea unor recolte 
bune de fructe.

De altfel, in multe întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agri
cole, datorită aplicării cu răspunde
re a tehnologiilor de întreținere a 
pomilor, s-au obținut producții bune 
atît cantitativ, cit și calitativ. Se evi
dențiază, în mod deosebit, rezultatele 
bune ale fermei pomicole, conduse 
de ing. Corneliu Patraș, de la între
prinderea agricolă de stat Focșani 
care, în acest an. ca și în anii pre
cedent, a obținut o recoltă foarte 
bună de mere Pot fi enumerate, de 
asemenea, producțiile mari de fructe 
realizate de fermele pomicole ale 
cooperativelor agricole Honorici, ju
dețul Timiș, Braniște, județul Bis- 
trița-Năsăiid, Diosig II, județul Bi
hor, și altele.

Dar sînt numeroase unități agri
cole care obțin încă producții mici 
de. fructe. Este foarte frecvent 
obiceiul ca toamna, după ce s-au 
cules fructele din livezi, oame
nii să întoarcă spatele pomilor, să 
nu se preocupe de executarea lucră
rilor de îngrijire. Or, știința și prac
tica pomicolă au arătat necesitatea 
ca încă din toamnă să se facă tăieri
le la pomi, lucrările de întreținere 
a solului și fertilizare, iar apoi, în 
cursul iernii, să continue stropirile. 
Sînt măsuri care asigură „condiția 
fizică a pomilor", le dă vigoarea ne
cesară pentru a rodi îmbelșugat.

în această toamnă, condițiile cli
matice sînt deosebit de prielnice 
pentru executarea lucrărilor de în
grijire în livezi. Din analizele efec
tuate de Centrala de producție, 
valorificare și industrializare a legu
melor rezultă că, în majoritatea ju
dețelor pomicole; lucrările în livezi 
sînt neglijate. Pină la data de 6 
noiembrie tăierile la pomi au fost 
făcute pe numai 1 la sută din supra
fețele prevăzute. Sînt suprafețe mi
nime : 320 hectare in județul Bacău, 
471 hectare in iudetul Buzău. 640 ha

în județul Vîlcea. In proporții redus» 
a fost executată această lucrare și în 
județele Caraș-Severin și Vrancea. 
In rest, suprafețele pe care s-au 
făcut tăierile la pomi sînt și mai 
mici, iar în unele județe, din păcate 
tocmai cele cu sector pomicol dez
voltat : Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Cluj, Gorj, Iași, Mureș, Prahova, Să
laj, Timiș, Vaslui, nici nu «u 
început.

Situația nu este mai bună nici în 
ce privește executarea arăturilor în 
livezi, săpatul în jurul pomilor și 
aplicarea îngrășămintelor. în livezile 
din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Galați, asemenea lucrări nu au în
ceput încă. în județul Gorj, de 
exemplu, s-a prevăzut să se facă 
arături în livezi și săpatul în jurul 
pomilor pe o suprafață de 9 000 hec
tare. Pină la 6 noiembrie aceste .lu
crări au fost făcute doar pe 150 hec
tare, iar din 3 750 tone îngrășăminte 
chimice, cu care s-a prevăzut ferti
lizarea a 7 500 hectare livezi, nu s-s 
folosit. nimic.

URGENȚE
In pomicultură

Ce se deduce de aici ? Aceeași 
lipsă de atenție și preocupare pen
tru un sector important al agricul
turii noastre — pomicultura — sec
tor în care s-au investit și se in
vestesc sume considerabile, dar care 
nu fructifică din cauza neglijării lu
crărilor de întreținere a livezilor. 
Iată de ce nu Se pot obține producții 
de fructe pe măsura posibilităților 
de care dispunem, a cerințelor mereu 
crescînde ale populației. Este o si
tuație căreia trebuie să i se pună 
capăt : pomii trebuie îngrijiți cu cea 
mai mare răspundere, iar lucrările 
trebuie începute și executate de pe 
acum.

Aceeași atenție trebuie acordată 
plantării pomilor în vederea extin
derii, în continuare, a livezilor și 
sporirii pe această cale a producției 
de fructe. Cooperativele agricole 
și-au prevăzut să planteze 4 300 
hectare cu pomi. Executarea în 
toamnă a acestei lucrări prezintă a- 
vantajul că prinderea este mai bună. 
De asemenea, in această perioadă 
muncile agricole sînt mai puțin aglo
merate decît primăvara. Cu toate 
că aceste avantaje sînt pe deplin cu
noscute, problemele respective fiind 
discutate în numeroase consfătuiri 
și schimburi de experiență, planta
rea pomilor se desfășoară în ritm 
necorespunzător. Aceasta se dato
rește atît nelivrării de către pepinie
re a materialului săditor. cît mai

ales lipsei de preocupare a conduce
rilor de unități agricole, a direcțiilor 
generale agricole județene.

Executarea lucrărilor de îngrijire 
In livezi și grăbirea plantării pomi
lor pe toate suprafețele planificate 
impune ca organele județene de 
partid și de stat, conducerile unită
ților agricole și specialiștii din a- 
ceste unități să se ocupe cu cea mai 
mare răspundere de aceste proble
me. Sînt necesare măsuri organiza
torice și tehnice pentru ca forța de 
muncă din agricultură și. toate utila
jele disponibile să fie utilizate la 
executarea acestor lucrări.

Circa 80 la sută din patrimoniul 
pomicol se află în 14 județe în care 
culturile cerealiere au o pondere 
mică. în aceste județe principala 
preocupare a organelor locale tre
buie să o constituie desfășurarea 
exemplară a tuturor acțiunilor din 
pomicultură. în acest scop trebuie 
stabilit ce lucrări necesită a fi exe
cutate în fiecare unitate și organi
zată în a.șa fel munca încît ele să 
fie făcute in timpul cel mai scurt și 
de bună calitate.

în cooperativele agricole aplicarea 
acordului global la cultura pomilor 
fructiferi constituie .mijlocul prin
cipal de cointeresare a cooperatorilor 
la executarea la timp și de calitate 
a lucrărilor de întreținere a pomilor, 
deoarece veniturile lor depind în 
mod direct de nivelul producției de 
fructă. Pentru a se putea aplica a- 
ceastă formă de retribuire este ne
cesar ca, încă de pe acum, fără nici 
o întîrziere, să se facă repartizarea 
suprafețelor de livezi pe formațiuni 
de lucru — ferme, brigăzi și echipe — 
iar în cadrul acestora pe familii și 
stabilirea sarcinilor de producție și 
nivelu) retribuirii la mia de lei ve
nit, în funcție de potențialul pro
ductiv al pomilor. în felul acesta se 
va putea trece neîntîrziat la execu
tarea lucrărilor de întreținere, se vor 
crea premise pentru obținerea în po
micultură a unor roade bogate în 
anul viitor. De asemenea, cu ajuto
rul organizațiilor de tineret pot fi 
desfășurate acțiuni largi de îngrijire 
a pomilor.

în scopul bunei aprovizionări a 
populației cu fructe, pentru realiza
rea de către unitățile agricole a unor 
venituri mari din pomicultură, este 
necesar ca organele județene de 
partid și direcțiile generale agricole, 
îndeosebi cele din județele cu pomi
cultură dezvoltată, să acorde cea mai 
mare atenție executării tuturor lu
crărilor specifice din acest sector. 
Trebuie combătută cu tărie mentali
tatea înapoiată că pomii rodesc ori
cum. Să facem din pomicultură o ra
mură intensivă a agriculturii, acțiu
ne care trebuie începută și desfășu
rată cu hotărîre începînd din aceste

'O'i HERTFG

Abia s-a pronunțat sen
tința. Omul din boxă pri
vește undeva în gol, uluit, 
parcă incapabil să înțelea
gă ce se petrece în jurul 
lui. In clipa aceasta 
este realmente de nerecu
noscut. Nu pentru că are 
umerii încovoiați... Nu
mai cu puțin timp în 
urmă, onțul acesta putea fi 
invidiat pentru verva lui 
nestăviljtă, pentru optimis
mul ce nu-1 părăsea o cli
pă, pentru eleganța fiecă
rui gest. Acum, în fața do
vezilor de necontestat ale 
vinovăției, masca siguran
ței de sine a căzut. în boxa 
acuzaților își trădează tot 
ceea ce a ascuns pină a- 
cum : lașitatea, micimea și 
sărăcia sufletească.

— Cum explicați posibi
litatea ca X sau Y să-și 
poarte zimbetuî candid la 
volanul unei limuzine, pe 
care o parchează zilnic, la 
fel de dezinvolt, în fața u- 
nei vile proprietate perso
nală, cind toată lumea din 
jurul lui știe că salariul 
primit nu i-ar putea în
gădui în nici un caz un a- 
semenea exces de lux ?

Am adresat această în
trebare tovarășului Lascu 
Kevitea, procurorul-șef al 
județului Gorj, pornind toc
mai de la cazul prezentat 
la început.

— Dintre factorii care fa
vorizează, care înlesnesc o 
asemenea posibilitate mă 
voi opri numai la doi, pen
tru că au o sursă unică : 
acea mentalitate învechită 
și dăunătoare a expectati
vei, in cazul de față sino
nim cu indiferența. In 
primul rînd, este vorba 
de" opinia publică, înțele- 
gînd prin aceasta colegii 
săi de la locul de muncă, 
oamenii din preajma sa : 
ei nu o dată își șoptesc u- 
nul altuia nedumerirea 
pentru „saltul" dubios in 
prosperitate ai unui om ale 
cărui surse oficiale de cîș- 
tig nu le depășesc pe ale 
lor ; și totuși, nici între 
patru ochi cu „împricina
tul", nici într-un cadru or
ganizat nu au curajul să-i 
pună clar întrebarea : „De 
unde ai. omule. atîția 
bani ?”

A! doilea factor este răs
punderea ce revine șefilor 
de unități in cadrul cărora 
se întimplă asemenea feno
mene. Din păcate, există la 
acești oameni o mentalita
te greșită, dăunătoare, care 
poate fi înfierată și fără a- 
jutorul literei legii. Am să 
vă dau un exemplu semni
ficativ. La inițiativa birou
lui comitetului județean de 
partid, comisia permanentă 
administrativ-juridică a 
consiliului popular jude
țean a organizat o dezba
tere sistematică și amplă cu 
toți factorii de răspundere 
din diferite unități econo
mice, cum ar fi O.C.L., 
T.A.P.L., cooperația de 
consum. meșteșugărească, 
spital etc., avînd ca temă 
obligația ce revine prin 
lege „angajaților cu func
ții de conducere și șefilor 
compartimentelor de perso
nal de a sesiza' comisiile fte

cercetare în privința saia- 
riaților care fac cheltuieli 
cu mult peste nivelul sala
riilor realizate". Am orga
nizat o asemenea dezbatere 
mai întîi în municipiul Tg. 
Jiu, urmînd să le extindem 
in alte 7—8 centre din ju
deț. Nici în județul nostru 
depistarea și stabilirea ca
zurilor de bunuri ilicite nu 
au pornit, nici într-un sin
gur caz, de. la sesizarea 
conducătorilor de instituții 
sau organizații comerciale 
de care aparțineau cei vi- 
novați.

Ne-a.m convins de juste
țea opiniei procurorului-șef

elementarei conduite de 
cinste ce trebuie să carac
terizeze fiecare salariat, în
călcare favorizată la rîndul 
ei de „momentele de slăbi
ciune" ale conducerii 
T.A.P.L. — de data aceasta 
certe și cu urmări grave. Ca
zul prezentat nu este singu
rul la T.A.P.L. Tg. Jiu, unde 
gestionarul Aurică Popescu 
care ducea o viață de che
furi și desfrîu (a fost sur
prins* de organele de miliție 
practicînd jocuri de noroc 
pe sume fabuloase), a dela
pidat peste 70 000 lei numai 
în șase luni. Cazul lui a 
„surprins", de asemenea,

IEUNDAIOIII 
NU S-A CĂPĂTUIT 

IN PUSTIU 
ci sub ochii colectivului

al județului, precum și de 
oportunitatea inițiativei co
mitetului județean de par
tid de a organiza asemenea 
dezbateri, discutînd cu cei 
care au participat la prima 
întîlnire cu comisia de cer
cetare. în calitate de cola
boratori direcți.

— Am fost foarte sur
prins — ne spunea Ma
rin Stoicescu, directorul 
T.A.P.L. Tg. Jiu — cind am 
auzit că Ion Cioată, res
ponsabilul restaurantului 
„Modern", a fost arestat 
pentru valorificarea în u- 
nitatea sa a unor produse 
alimentare de proveniență 
particulară. îl știam toți un 
om foarte corect, foarte cin
stit. Probabil a fost într-un 
moment de slăbiciune, de 
inconștiență...

Mai poate fi comentată o 
asemenea opinie ? ! Nu nu
mai că nu ave-a cunoștință 
de afacerile în stil mare 
pe care Ion Cioată le prac
tica sub paravanul funcției 
sale, dar avea despre ei. o 
părere excelentă ! Probele 
certe ale organelor de mi
liție l-au „surprins" pe di
rectorul T.A.P.L. mai mult 
decît pe oricare cetățean de 
pe stradă. „Momentul de 
slăbiciune" la care se refe
rea interlocutorul nostru a 
(ost de fapt încălcarea gro- 
-‘ntnnă a’ legilor statului. a

conducerea T.A.P.L. Tg. 
Jiu, care îl număra printre 
gestionarii săi „cei mai 
buni".

— Trebuie să fim foarte 
atenți cind ne pronunțăm 
asupra unui salariat care 
ar fi acumulat bunuri în 
mod ilicit — ne atrage în
grijorat atenția Aristică 
Ivan, director al O.C.L. 
Produse industriale Tg. Jiu. 
Fiecare om are demnitatea 
și mîndria lui și noi avem 
datoria să nu afectăm a- 
ceste sentimente, să facem 
totul pentru un climat de 
încredere, de ambianță 
(sic !) între salariații noș
tri.

Nu ne-am gindit o clipă 
să nu milităm ferm pentru 
obligația regulamentară și 
morală a oricărui conducă
tor de a-și prețui, de a-și 
stima subalternii, pentru 
stimularea relațiilor prin
cipiale de muncă. Nici o cli
pă nu ne trece prin minte 
să statuăm suspiciunea 
drept climat de muncă. 
Dimpotrivă ! Dar de aici și 
pină la a stropi în bloc sub
alternii cu „apa sfințită" a 
excesului de laude e un 
drum : în cazul de față, 
fără îndoială, pe el ne în- 
tîlnim cu lipsa de combati
vitate, de exigență, de res
ponsabilitate. atît de nece
sare în orice activitate

Nu întîmpiător facem a- 
semenea afirmații. O.C.L. 
Produse industriale Tg. Jiu 
are in prezent 10 salariați 
care au la activ între 5 și 
7 condamnări pentru dela
pidări, furturi ori sustra
geri din avutul obștesc. 
Oare . aceasta poate avea 
darul formării acelui „cli
mat de încredere între 
salariați", la care se re
feră Aristică Ivan ? Re
cent. comisia de cercetare 
a averilor a stabilit că o 
gestionară a unui magazin 
de încălțăminte nu poate 
justifica „agonisirea" a a- 
proape 50 000 lei. Conduce
rea O.C.L. a fost încunoș- 
tințată și cu toate acestea 
gestionara continuă... să o- 
cupe același post, in ciuda 
indignării opiniei publice.

„Adevărul este că pină 
acum n-am știut ce hram 
poartă unii salariați — ne 
mărturisește I. Lambrache, 
director al O.C.L. Alimen
tara Tg. Jiu. Am descope
rit (!) de curînd că 24 din
tre salariații noștri au an
tecedente penale și că zece 
dintre aceștia sînt chiar 
gestionari. Adică punem 
lupii să păzească oile ? Sîn- 
te-m în măsură ca in scurt 
timp să deferim comisiei 
de cercetare unii salariați 
ale căror bunuri și cheltu
ieli depășesc foarte mult 
posibilitățile lor de ciștig. 
Dar ar fi o mare greșeală 
să ne rezumăm doar la de
pistarea vinovaților și la 
trimiterea lor în judecată. 
Iată de ce am luat deja mă
suri ferme pentru sporirea 
exigenței controlului pre
ventiv.

Frumoase cuvinte ! Ele 
nu explică însă cum de 
tovarășii au „descoperit'1 
abia acum ceea ce știu și 
copiii din Tg. Jiu ! Că X și 
Y au stat la închisoare pen
tru furt din avutul obștesc.

Din păcate, așa după cum 
afirma procurorul-șef al 
județului Gorj și după cum 
ne-au confirmat interlocu
torii noștri, mentalitatea de 
a lăsa grija pentru avutul 
obștesc numai pe seama or
ganelor de procuratură și 
miliție este cu atit mai 
dăunătoare cu cît ea facili
tează manevrele elemen
telor necinstite. -

Primii și cei mai' de sea
mă apărători ai avutului 
obștesc trebuie să fie înșiși 
cei cărora el li s-a încre
dințat, cei ce poartă răs
punderea administrării saie; 
nu există nici o explicație 
plauzibilă, nu se poate a- 
duce nici o justificare a- 
tunci cind în văzul tuturor, 
în văzul conducătorilor săi 
direcți din unitatea în care 
lucrează, unul sau altul o 
apucă pe calea pricopselii. 
Automobilele și vilele nu 
s-au achiziționat în pustiu! 
Cum au ripostat superio
rii? Prin tăcere, în cazurile 
descrise. Din punct de ve
dere practic, faptic, atitu
dinea lor este sinonimă cu 
o noțiune foarte simplă : 
complicitatea. Să-i spunem 
— complicitate morală.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii'
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„Cvartetul 
clandestin"

S-a întîmplat In seara de 9 
noiembrie în stația C.F.R. Satu 
Mare. Cu cinci minute înainte 
de plecarea acceleratului 422, șe
ful stației și organele de miliție 
au descoperit in vagonul poștal 4 
călători clandestini care urmau 
să meargă fără bilet, firește, 
pină la Oradea. De fapt, „cvar
tetul clandestin" plătise ceva 
cind fusese recrutat chiar din 
fața casei de bilete de către... 
șeful vagonului poștal, Gheor
ghe Petrescu. Numai doi poli 
vă costă — le-a zis el repede și 
convingător. Ieftin și conforta
bil, mai ceva ca la clasa I". 
Dar, in ciuda asigurărilor lui, 
afacerea n-a mai mers. In con
secință, în aceeași noapte a fost 
expediată spre București o tele
gramă despre intimplarea 
vagonul poștal. Sperăm că 
ajuns la adresă.

din
a

Cine îl 
întîlneste...

Peste citeva zile (la 22 noiem
brie 1971), Emil Ionuț din comu
na Bucium Sașa (Alba) împlineș
te 35 de ani. Din păcate, insă, 
dumnealui nu știe acest lucru. 
Pentru simplul motiv că suferă 
de o ciudată și grea formă de 
amnezie. Acum cițiva ani a ter
minat o școală de maiștri la 
care a fost trimis de întreprin
derea minieră Moldova Nouă 
(Caraș-Severin), dar, cum s-a 
văzut cu diploma în mină, a ui
tat pur și simplu că este... mai
stru ! A uitat și de contractul 
încheiat cu întreprinderea care 
l-a ținut la școală, a uitat pină 
și cîți ani are și... a plecat. Unde? 
Nu se știe. Dacă-1 întîlniți, în
cercați să-l convingeți că la 
Moldova Nouă il așteaptă incă 
postul său de maistru. Și, dacă 
aceasta n-are nici un efect, a- 
mintiți-i că il paște o datorie de 
aproape 28 000 lei, reprezentind 
cheltuielile de școlarizare, 
fi un amănunt pe care, cu 
guranță, il va ține minte 1

Va 
si-

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
sprijinul corespondențilorcu 

„Scînteii".

La „Vii1orul"-Oradea

600 SORTIMENTE DIN MASE PLASTICE
In prezent fabrica „Viitorul* 

din Oradea realizează 600 sorti
mente diferite, din care 60 la 
sută sînt bunuri de larg con
sum. Printre acestea se numă
ră farfurii și pahare din mate
rial plastic, perii de dinți, de 
unghii, de haine, peste 100 sor
timente de jucării, rafie sinte
tică toarte căutată in viticultu
ră pentru legatul viței de vie.

în ultimii ani fabrica din O- 
radea și-a sporit capacitatea cu 
o nouă aripă modernă, un ade
vărat laborator. Dezvoltarea fa
bricii continuă în ritm rapid și 
se va incheia în 1973. cind pe 
poarta fabricii vor ieși de pa
tru ori mai multe produse de 
mase plastice decît în prezent.

Incepind din acest an aici se 
fabrică și pungi din material 
plastic folosite la ambalatul lap
telui. Fabrica este înzestrată cu 
utilaje moderne, de mare capaci
tate, cele mai multe din ele fiind 
rodul creației colectivului de aici. 
Ing. Eugen Szakacs, directorul 
fabricii, spunea : „Noi fabricăm 
nu numai produse din mase 
plastice, ci și mașini moderne 
de prelucrat mase plastice. Cu 
aceste mașini obținem produse 
de calitate, solicitate tot mai 
mult pe piața internă și la ex
port".

Inrr-una din secțiile fabricii do mase plastice „Viitorul'-Oradea

Aproape patru sute de mii de apar
tamente, in douăzeci de orașe ale țării 
primesc în prezent căldura și apa 
caldă prin rețele de termoficare. 
Alte zeci de mii de locuințe in 
blocuri sînt încălzite de la centrale 
termice mai mici care deservesc clă
diri sau grupuri de clădiri. Prin
tre avantajele sistemelor moderne 
de încălzire se numără confortul 
sporit obținut in condițiile celei 
mai raționale folosiri a combustibi
lului. în același timp este cazul să 
arătăm însă că ele sînt pretențioase 
în ce privește îngrijirea și între
ținerea instalațiilor. Acum, cînd iar
na bate la ușă, cînd mercurul a și 
marcat citeva coborîri sub zero gra
de, se pune întrebarea : se vor 
mai repeta, ici colo, situații semna
late și in alți ani cind caloriferele 
au rămas reci, ori nu au asigurat 
în permanență căldura necesară 
apartamentelor ? Iată ce ne scriu, 
în acest sens, corespondenții noștri 
din mai multe orașe ale țării.

ALEXANDRIA : Istoria 
se repetă

Ne aflam, zilele trecute, intr-un nou 
cartier — de 580 de apartamente — 
al orașului Alexandria, însoțiți de un 
reprezentant al consiliului popular o- 
rășenesc și de un altul al întreprin
derii de gospodărie orășenească.

Sunăm la apartamentul nr. I din 
Blocul B 4.

— La dumneavoastră e cald ? în
trebăm gazda care ne poftește să-i 
trecem pragul.

— Toate caloriferele sînt reci, ca 
— de altfel — și iarna trecută — ni 
se răspunde. Noroc de radiatoarele 
electrice...

Sunăm și la apartamentele 3 și 4 
din același bloc. Răspuns identic. 
Aflăm că de mult timp, din iarna 
trecută, coloana termică este defectă. 
Cum se face că 16 apartamente din 
patru blocuri învecinate nu benefi
ciază de căldură ?

— E greu de spus, precizează re
prezentantul consiliului popular, 
Petre Cincea. Cred că e vorba de 
niște vicii ascunse, rămase de la 
constructori. (Crede, dar nu știe !). De 
altfel, au fost constituite comisii pen
tru a elucida cauza defecțiunilor, s-au 
făcut intervenții pe lingă construc
torii de la I.C M. Teleorman, dar..

Dar a trecut o iarnă și o vară ji

Aurel POP
corespondentul „Scînteii'

locatarii din apartamentele eu 
pricina au Început să se încălzească 
din nou cu radiatoare electrice, pen
tru că nici comisiile, nici promisiu
nile acestora nu țin de cald...

Ce spun cei care au datoria să 
rezolve asemenea probleme ? Din- 
tr-o listă primită de la IGO Alexan
dria aflăm că există un lung șir de 
defecțiuni constatate încă în urmă 
cu un an (la recepția definitivă a 
unor blocuri), care iși mențin încă 
actualitatea. Dintre acestea, ponderea 
principală o dețin defecțiunile la in-

TG. MUREȘ : Racordări 
la aritmetica termoficării

..La Tg. Mureș încă din trimestrul 
al treilea echipele de instalatori și 
mecanici au efectuat revizuirea și 
reparațiile necesare la centralele 
termice și rețeaua de distribuire a 
căldurii. Efectuînd înainte de ter
men probele prevăzute. întreg sis
temul termic a putut fi pus în 
funcțiune. S-a acordat atenția cu
venită pregătirii personalului care

cu propriile sale întreprinderi de 
construcții-montaj și de prestări, a- 
semenea situații puteau fi prevenite. 
A început să se manifeste aici și o 
altă practică : in ciuda sesizărilor lo
catarilor, în ciuda faptului evident că 
unele surse termice au capacitate re
dusă, se proiectează și se aprobă lu
crări suplimentare de racordare a 
unor noi beneficiari. Rezultatul : a- 
partarnente reci sau insuficient încăl
zite.

Numeroase prejudicii aduce efec
tuarea lucrărilor de întreținere de

De ce atîta răceală 
cînd e vorba de... 

căldură?
stalația de Încălzire din peste 50 de 
apartamente cu 2 și 3 camere și din 
trei blocuri cu garsoniere. La ele se 
adaugă: lucrări necorespunzătoare de 
canalizare, racorduri greșite ale re
zervoarelor de la toalete tăcute la 
conductele de apă caldă, vane ne
etanșe, apartamente inundate. Faptul 
cel mai grav e că toată această stare 
de lucruri era cunoscută încă de anul 
trecut. Consiliul popular orășenesc 
Alexandria n-a întreprins insă nimi* 
temeinic.

— Cunoaștem ! Vom lua măsui- 
chiar de mtine, dar să știți că nu 
noi sintem de vină — ne răspunde 
degajindu-se de orice răspundere 
primarul orașului. Ion Ribu (Fi
rește, nu primăria e de vină 1 Cen
tralele termice care nu s-au reparat 
singure... poartă toată răspunderea).

deservește și întreține instalațiile, 
tn prezent se lucrează la remedie
rea defecțiunilor apărute pe parcurs" 
Ju aceste asigurări primite de la 
.•onducerea întreprinderii locative 
il de prestări am pornit pe teren.

In noul cartier de locuințe' Mure
șeni, mai muiți locatari sesizează 
faptul că încălzirea centrală func
ționează defectuos. De ce ? Se re- 
oetă o practică dăunătoare a con
structorilor de a nu corela darea in 
funcțiune a blocurilor cu cea a 
'entratelor termice. Blocurile au 
fost puse la dispoziția locatari
lor dar instalația de căldură 
nu este încă recepționată 
si are incă numeroase defecțiuni : 
spargeri și fisuri pe conducte sau 
baterii, neincălzirea unor niveluri su
perioare, pierderi mari de apă caldă 
etc. Dacă forul tutelar, consiliul popu
lar județean, ar fi fost mai exigent

către persoane neautorizate — me
seriași de ocazie, care umblă pe la 
instalații după bunul ior plac : închid 
provizoriu vanele de reglaj, uită să 
le mai deschidă și provoacă pertur- 
oații in "încălzirea unor zone întregi

Considerăm că este de datoria con
siliului popular al municipiului să 
malizeze situația la... rece.

’’IȚEȘTI : „Iarna să vină 
- sîntem pregătiți !"

Așa sunau acum citeva zile asigu- 
Irile directorului l.L.C. Pitești, Ște

fan Vidoni. Răspunsul e insă contra
zis de realitate. Orașul nu este com
plet pregătit pentru iarnă. Să exem
plificăm eu fapte culese de pe teren 
Chiar și cartierul „București", consi
derat bine pus la punct, este expus

unor surprize neplăcute. De ce ? Mul
te conducte de termoficare ale aces
tuia sint corodate și înregistrează 
pierderi de apă și căldură. In ciuda 
faptului că unele avarii au avut loc 
și cu un an in urmă, măsuri radi
cale nu s-au luat

In situații similare se găsesc și in
stalațiile din cartierele Craiova și 
Războieni. Unele apartamente nu pri
mesc căldură deloc. Conducerea l.L.C. 
abia acum a predat proiectanților nota 
de comandă pentru executarea lucră
rilor necesare. în cartierul Trivale, 
neexisțînd o corelare intre execuția 
locuințelor și cea a utilităților, în 230 
apartamente predate' locatarilor de 
mai bine de o lună reșoul electric 
ține loc de calorifer. Trustul de con
strucții. nederanjat de beneficiar, lu
crează în ritm de melc. Pe unul din 
trasee melcul a intrat chiar în... co
chilie ! Același trust a lăsat în voia 
soartei, in cartierul Ștefănești, o 
centrală termică cu multiple defec
țiuni.

Sint mult rămase in urmă și re
parațiile locuințelor. Este vorba de 
etanșeizarea unor acoperișuri și te
rase la citeva blocuri. (Lucrări care 
trebuiau făcute gospodărește, de cu 
vară). Care este soarta acestor lu
crări ? Tristă, pentru că la l.L.C. Pi
tești tonduriie de întreținere a lo
cuințelor se gospodăresc prost, pre
ferențial. Ce denotă atunci afirma
țiile directorului l.L.C. ? Lipsă de 
informare, lipsă de competență, lipsă 
de răspundere ? Sau toate laolaltă ?

BOTOȘANI : întîrzieri 
și amînări repetaîe

Echipe specializate de meseriași de 
la I.G.C.L. au verificat din timp la 
majoritatea blocurilor de locuințe 
starea tehnică a calorife-elor, a in
stalațiilor sanitare și electrice, s-au 
executat reparații la hidroizolații a- 
colo unde a fost cazul. Centralele 
termice au fost aprovizionate cu 
combustibilul necesar pină la 31 de
cembrie a.c., s-au luat și alte măsuri, 
pe baza unui plan concret privind 
pregătirea fondului de locuințe ai 
statului pentru sezonul rece. Și, to
tuși. măsurile luate nu pot satisface 
complet cerințele cetățenilor. Să »- 
xemplificăm : centralele termice 
I și 2, la care s-a racordat un 
număr prea mare de apartamente

și instituții, nu asigură toată căldura 
necesară. In vederea înlăturării aces
tui neajuns s-au luat măsuri încă din 
anul trecut pentru extinderea lor. 
Conform minutelor încheiate între 
întreprinderea de gospodărie comu
nală și locativă și întreprinderea ju
dețeană de constr tii montaj, extin
derile trebuiau să '1 fost executate 
încă din anul 1970. Dar lucrările s-au 
tărăgănat. S-au încheiat „MINUTE" 
peste „MINUTE" și... după atitea mi
nute a trecut ANUL, fără nici un 
rezultat.

Cu multă îritirziere s-au făcut în
locuirile de rețea, la centrala termi
că ce deservește 650 de apartamente 
din Parcul Tineretului. Nu s-au exe
cutat din timp probele la cald și din 
această cauză în momentul de fată 
se fac remedieri.

Deficiențele (care, cu mai mult 
spirit gospodăresc și preocupare, ar 
fi putut fi prevenite) nu neliniștesc 
edilii municipiului, îndeosebi pe con
structorii botoșăneni care, în loc de 
măsuri eficiente, oferă fel de fel de 
justificări.

★
Nu este prima oară cînd sesizăm 

situații ca cele de mai sus. Ce con
cluzie se poate trage ? Că unele în
treprinderi de construcții montaj, uni
tăți prestatoare de servicii și unii 
edili ai orașelor lasă în mod repe
tat să treacă vara și nu iau măsuri 
serioase pentru punerea la punct a 
instalațiilor, pentru revizuirea și în
treținerea lor, pentru efectuarea re
parațiilor curente și pentru extinde
rile solicitate. Dăunătoare este men
talitatea (vădind superficialitate), 
după care in clipa cînd s-au dat 
blocurile in folosință și s-a construit 1 
o centrală termică totul se consideră 
terminat. Modul cum funcționează 
aceste centrale, cum sînt Întreținute 
.nu rrtai interesează pe nimeni. Tim
pul pentru pregătirea imobilelor pen
tru iarnă e foarte măsurat. Se im
pune de aceea o intervenție plină de 
simț de răspundere a forurilor lo
cale, a primăriilor, a consiliilor popu
lare județene, pentru a lua imediat 
măsuri și a pune ordine în acest 
sector al deservirii

Rcrd-anchetă alcătuit de 
Alexandru BRAD, 
Al. PLAIEȘU, 
Lorand DEAXI, 
Gheorghe CÎRSÎEA, 
Ștelan ZAMFIRESCU
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Adeziune unanimă la programul adoptat 

de Comitetul Central al P. C. R.

în plenara din 3-5 noiembrie
Magistrala expunere a tovarășului Nîcolae Ceaușescu consacrată 

îmbunătățirii activității ideologice, ridicării nivelului general al cu
noașterii și educației socialiste a maselor, pentru așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socia
liste, ca și celelalte documente ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie, continuă să stea în centrul preocupărilor organizațiilor 
de partid, ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, fiind dezbă
tute cu deosebit interes, intr-un puternic avînt politic.

Expresie a adeziunii întregului nostru popor Ia acest document 
programatic al partidului sînt nenumăratele telegrame și scrisori, care 
sosesc zilr.Io Ia Comitetul Central al partidului, pe adresa tovarășului 
Nîcolae Ceaușescu, prin care se exprimă satisfacția și recunoștința 
față de partid, față de secretarul său general, pentru grija ce o poartă 
îmbogățirii vieții spirituale a oamenilor muncii.

Expunerea prezentată de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se spune in 
telegrama Comitetului județcan-Iași 
al P.C.R. — constituie pentru Comi
tetul județean de partid, pentru acti
vul său, pentru cei peste 60 000 de 
comuniști de pe aceste meleaguri, un 
model de analiză creatoare, pătrun
să de un puternic suflu comunist, 
revoluționar, în spiritul celor mai 
înalte principii ale ideologiei parti
dului nostru, reflectând grija pe care 
o purtați pentru continua întărire a 
rolului conducător al partidului, pen
tru rezolvarea tuturor problemelor 
pe care le ridică opera de edificare 

societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

stimă față de partid și patria noas
tră socialistă, față de tradițiile re
voluționare ale clasei muncitoare, 
față de tot ceea ce poporul român a 
făurit și făurește prin munca și efor
turile sale.

După ce exprimă, in numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor mun
cii, adeziunea la expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și se angajează 
să nu-și precupețească eforturile pen
tru a traduce în viață, in mod exem-

tovarășe Nicolae Ceaușescu, este ex
presia grijii partidului, a Comitetului 
său Central, pentru orientarea în
tregii munci ideologice și educative 
desfășurate în rîndul făuritorilor so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, pentru formarea unui profil 
moral sănătos Întregii noastre na
țiuni .socialiste. Ea confirmă încă o 
dată perseverența conducerii parti
dului nostru de a urma neabătut ca
lea ascendentă a ridicării conștiinței 
maselor de oameni ai muncii la ni
velul realizărilor remarcabile obți
nute în toate domeniile vieții și ac
tivității noastre.

Ne angajăm în fața partidului, a 
conducerii sale, să folosim cu mai 
multă exigență toate formele de in
fluențare politică în rindul naviga
torilor, docherilor, mecanizatorilor și 
celorlalți salariați, să ne îmbunătă
țim stilul și metodele în activitatea 
politică ce o desfășurăm, convinși că 
prin aceasta ne vom aduce o contri
buție directă la creșterea rolului 
conducător al partidului, a prestigiu-

vederea creșterii continue a conștiin
ței socialiste a salariaților, a formă
rii și dezvoltării omului înaintat al 
societății socialiste și comuniste.

în dubla sa calitate de producător 
al bunurilor materiale și, în același 
timp, de proprietar al mijloacelor de 
producție, colectivul nostru de muncă 
se angajează să realizeze înainte de 
termen sarcinile planului de stat pe 
anul 1971, depășind cu 14 milioane 
lei la valoarea producției marfă pla
nificată și cu 10 milioane lei la vo
lumul beneficiilor. Mobilizați de 
noul cincinal, vom lua toate măsu
rile tehnice și organizatorice pentru 
ca obiectivele planului pe anul 1972 
să fie îndeplinite lună de lună.

Prin telegrama comitetului sindi
catului, colectivul de muncitori, teh
nicieni, ingineri, toți membrii de sin
dicat din Centrala industrială de me
dicamente și coloranți și Uzina de 
medicamente București se angajea
ză în fața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu să muncească cu toate 
puterile pentru traducerea în fapt a

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.
Făcindu-se ecoul tuturor comuniș

tilor din județ, al celorlalți oameni 
ai muncii, comitetul județean de 
partid asigură conducerea superioară 
de partid, pe dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu ne vom precupeți nici un mo
ment eforturile, în vederea transpu
nerii în viață a nobilelor sarcini ce 
ne stau în față, atît în sfera ideo
logiei, cit și in celelalte domenii ale 
activității complexe și de înaltă răs
pundere politică și socială pe care 
o desfășurăm.

Ne angajăm să facem totul pen
tru ca politica înțeleaptă promovată 
cu consecvență de Partidul Comu
nist Român, expresie fidelă a nă
zuințelor și idealurilor întregului 
nostru popor, să găsească și în ju
dețul Iași cea mai deplină confir
mare și înflorire.

Pentru noi, cei peste 34 900 
de comuniști și pentru toți mun
citorii, țăranii și intelectualii 
din județul Vîleea, programul 
elaborat de dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se a- 
rată în telegrama comitetului jude
țean — constituie o călăuză perma
nentă de acțiune în vederea îmbună
tățirii muncii polltico-ideologice și 
cultural-educative de masă, pentru 
formarea unei atitudini înaintate față 
de muncă și avutul obște'sc, pentru 
dezvoltarea spiritului combativ față 
de neajunsuri și promovarea cu „cu
raj a noului în toate domeniile crea
ției .materiale și spirituale.

Pătrunși de o înaltă responsabili
tate. partinică, ne vom preocupa per
manent pentru cultivarea și dezvol
tarea sentimentelor, de dragoste și

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

plar, mărețele sarcini stabilite de cel 
de-al. X-lea Congres al partidului, 
Comitetul orășenesc Cîmpeni al 
P.C.R., județul Alba, scrie în tele
grama sa : Și în acest colț al țării, 
altădată uitat în negura vremii, 
binefacerile socialismului se simt din 
plin. Numai în ultima perioadă au 
luat ființă un combinat pentru ex
ploatarea și prelucrarea lemnului, 
un complex meșteșugăresc modern, 
o stație de întreținere, s-au con
struit peste 160 de apartamente, un 
liceu modern cu 16 săli de clasă și 
laborator, s-a introdus rețeaua de apă 
și canalizare, este în curs de con
strucție un cinematograf cu 350 de 
locuri și alte obiective social-cultu- 
rale, menite să contribuie la ridi
carea nivelului de viață al locuitori
lor acestui oraș.

Pentru toate aceste realizări dato
rate partidului, politicii sale marxist- 
leniniste, pentru tot ceea ce faceți 
în fruntea partidului și statuiui spre 
binele și fericirea întregului popor, 
vă exprimăm, stimate tovarășe se
cretar general, recunoștința noastră 
fierbinte.

In telegramă comitetului de partid, 
a comitetului sindicatului și- co
mitetului U.T.C. de Ia Direcția de 
navigație civilă Navrom-Giurgiu se 
spune : Expunerea prezentată de 
dumneavoastră la plenară, știmate

lui. și autorității sale în rindul Între
gului popor.

Din lucrările plenarei, se arată în 
telegrama Comitetului de partid de 
la I.R.E.B., dar mai ales din expu
nerea dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, am desprins sarcinile 
care revin tuturor cetățenilor patriei 
noastre libere, independente și suve
rane, în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. In același timp, lucrările ple- 
nare-’ și programul adoptat au pentru 
noi o importanță deosebit de mare 
în ridicarea conștiinței socialiste a 
tuturor oamenilor muncii în acțiunea 
de eliminare a deficiențelor din tre
cut, constituind un îndrumar per
manent in intreaga noastră activitate 
de muncitori și cetățeni.

Manifestîndu-și adeziunea deplină 
față de lucrările și conținutul expu
nerii secretarului general al partidu
lui, al Hotărîrii plenarei Comitetu
lui Central, Comitetul sindicatului 
de la Uzina de anvelope „Danubia
na" din Capitală scrie în telegrama 
sa : Sub conducerea organizației de 
partid, in lumina acestor documente, 
acordînd în continuare o deosebită 
atenție înfăptuirii sarcinilor ce ne 
revin, 'asigurăm Comitetul Cen
tral, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu toată responsabilitatea în

documentelor recentei plenare a C.C. 
al P.C.R. în același timp, ne anga
jăm, stimate tovarășe secretar gene
ral, să muncim în așa fel incit să 
îndeplinim și să depășim sarcinile e- 
conomice ale planului pe anul în 
curs, ale întregului cincinal, se spu
ne' mai departe în telegramă.

Din expunerea dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, am 
desprins sarcinile mărețe ce ne revin 
nouă, ca organe sindicale, în vasta 
activitate organizată și condusă de 
partid pentru formarea și dezvolta
rea conștiinței socialiste a tuturor 
oamenilor muncii și ne exprimăm 
totala adeziune și aprobare față 
de hotărîrile plenarei Comite
tului Central al partidului — 
program profund partinic, marxist- 
leninist, pătruns de un înalt simț 
revoluționar și patriotic, se subli
niază în telegrama Comitetului sin
dicatului de Ia Fabrica de tricotaje 
„Someșul” din Cluj. In numele ce
lor peste 3 000 de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari, mem
bri de sindicat din fabrica noastră — 
români, maghiari și -de alte, na
ționalități — ne manifestăm unanim 
hotărîrea ca, sub îndrumarea comi
tetului de partid, să muncim cu per
severență revoluționară, cu pasiune 
și entuziasm, pentru înfăptuirea lu
minosului program de educare mar-

xist-lehinistă a oamenilor muncii, 
pentru formarea și dezvoltarea con
științei socialiste, animați de un 
înalt patriotism, de devotament ne
țărmurit față de partid, de dragostea 
fierbinte față de . dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Țăranii români și maghiari mem
bri aî cooperativei agricole de pro- 
ducție din comuna Mirăslău, județul 
Alba, prin intermediul comitetului 
de partid, .scriu următoarele : Vă 
mulțumim din inimă pentru spiritul 
de înaltă responsabilitate față de 
destinele tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră, pentru grija deo
sebită ce o purtați ridicării nivelu
lui de conștiință politico-ideologică 
șl vă asigurăm că sîntem hotărîți să 
muncim cu dăruire și perseverență 
pentru creșterea continuă a produc
ției agrioole vegetale și animale. La 
baza întregii noastre munci va sta 
participarea la toate activitățile eco
nomice și patriotice de gospodărire 
și înfrumusețare a cooperativei noas-< 
tre, vom cultiva în rîndul tineretu
lui respectul față de muncă, grija 
față de avutul obștesc, vom sădi. in 
sufletul acestora dragostea nețărmu
rită față de cuceririle revoluționare 
ale poporului nostru dobîndite sub 
conducerea fermă și înțeleaptă a 
partidului.

într-o altă telegramă transmisă 
dintr-o unitate militară se scrie : 
Comuniștii șl întregul personal al U- 
r.ității militare nr. 62544, alături de 
oamenii muncii din patria noastră, 
dîndu-ne adeziunea deplină la pro
gramul elaborat și fiind conștienți 
de însemnătatea sa teoretică și 
practică, vă asigurăm, Iubite to
varășe secretar general, că sîn- 
tem ferm hotărîți să muncim cu 
perseverență și exigență comunistă 
pentru a înfăptui neabătut sarcinile 
ce ne revin, pentru ca, ridieîndu-ne 
nivelul conștiinței socialiste, să obți
nem noi realizări în activitatea eco- 
nomico-financiară, să respectăm nea
bătut principiile eticii și echității so
cialiste, să apărăm avutul obștesc, să 
fim intransigenți în toate situațiile 
față de lipsuri și manifestări înapo
iate.

Comuniștii, Întregul personal din 
unitatea noastră au luat cunoștință 
cu profundă satisfacție de conținutul 
expunerii prezentate de dumneavoas
tră, in cadrul recentei plenare a Co
mitetului Central al partidului — se 
arată într-o altă telegramă a Unității 
militare 02496. Ne angajăm în fața 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să muncim cu 
hotărîre și perseverență pentru trans
punerea în viață a măsurilor, stabili
te prin istoricul program elaborat, 
îndeplinindu-ne -în mod exemplar 
sarcinile ce ne revin cu privire la 
apărarea avutului obștesc, întărirea 
legalității și promovarea fermă a 
principiilor eticii și echității socia
liste.

(Agerpres)

Un alt obiectiv industrial de bazo In construcție la Combinatul siderurgic 
din Galați : al treilea furnal de mare capacitate
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Cum se va realiza creșterea 
eficacității comerțului nostru 

exterior ?

Știm mai bine cum să acționăm 

pentru a întrona 
în viața de fiecare zi 

etica și echitatea socialistă
Cînd am citit istorica 

Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ți
nută la plenara C.C. al 
P.C.R., din 3—5 noiem
brie a.c., am făcut o’ 
legătură între anii 
cind s-a înfiripat coo
perativa noastră agri
colă și drumul străbă
tut de ea pină astăzi. 
M-am gîndit la felul 
cum a fost întemeiată, 
cum i-am durat teme
liile și cum muncim 
acum pentru a o face 
tot mai înfloritoare. 
Prin expunerea sa, se
cretarul. general al 
partidului ne-a invitat 
parcă să facem o recu
noaștere în trecutul, 
prezentul și viitorul 
vieții noastre. Ca mulți 
alții, mi-am adunat și 
eu gîndurile : am re
văzut calea parcursă 
de toți concetățenii mei 
de la situația de a fi 
țărani împilați și umi
liți la aceea de a fi 
demni în viață și stă- 
pini pe soartă.

Am citit de cîteva ori 
expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De 
fiecare dată m-a încer
cat sentimentul că 
mi-a scăpat ceva, că 
trebuie să mă reîntorc 
la ideile pe care Ie ex
primă pentru a le în
țelege și mai bine. Mă 
opresc la un aspect : 
deși principiile de via
tă șl de muncă ne e- 
rau nouă, comuniști
lor, binecunoscute, — 
statutul partidului le 
definește doar foarte 
clar — niciodată pînă 
acum ele n-au fost ex
primate atît de răspi
cat și de convingător. 
Mai tînăr sau mai 
vîrstnic, fiecare con
sătean al meu cunoaș
te cum s-au pus baze
le cooperativei agrico
le, cum a luat ființă 
și cum s-a dezvoltat 
proprietatea noastră 
obștească. Poate toc
mai de aceea, în discu
țiile pe care le avem 
acum pe marginea 
documentelor recentei 
plenare a Comitetului 
Central al partidului, 
subiectul care revine 
mereu în discuție pri
vește datoria fiecăruia 
dintre noi de a apăra

ți dezvolta această 
proprietate.

Foarte bine se arată 
in Expunerea secreta
rului general al parti
dului că munca polili- 
co-educativă trebuie să 
pună pe primul plan 
apărarea proprietății 
socialiste — de stat și 
cooperatiste. Este lim
pede că fiecare cetă
țean trebuie să-și con
sacre energia și capa
citatea de muncă creș
terii avuției naționale, 
înfloririi vieții tuturor 
oamenilor muncii ; nu
mai astfel va crește și 
fericirea fiecăruia în 
parte.

Oamenii sînt fel de 
fel ; gîndesc în fel și 
chip. Le cunoaște cel 
mai bine gîndurile, as
pirațiile, îi ajută pe 
toți să acționeze ca o 
familie unită, introdu- 
cînd în traiul de zi cu 
zi regula : „toți pen
tru unul, unul pentru 
toți“ organizația de 
partid. Și pînă acum 
organizația noastră a 
militat pentru întrona
rea unei discipline și 
ordini desăvîrșite. pen
tru gospodărirea cu 
maximum de eficiență 
a mijloacelor materia
le și financiare, pen
tru înlăturarea ori
cărei risipe. Exnune- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ne-a clari
ficat însă multe aspec
te legate de munca 
noastră de zi cu zi, 
ne-a arătat cit de ne
cesar este ca printr-o 
stăruitoare muncă po
li tico-educa ti vă să a- 
sigurăm afirmarea cu 
putere în viată a prin-, 
cipiilor comuniste, fie
care dintre noi tre
buind să se educe ne 
sine si pe cei din jur 
în spiritul eticii si p- 
chităt.ii socialiste și co
muniste.

îmi amintesc de să
răcia în care trăiam 
noi. țăranii, în trecut. 
Se întîmpla atunci ca 
unii. datorită acestei 
situații, să fure de la 
cei pe care-i slugăreau. 
Cum se știe însă, chiar 
și în asemenea condi
ții, un asemenea act 
era disprețuit, era so
cotit un act de înjosire.

Acum, cînd oamenii 
noștri au de toate, cînd 
nu mai poți tace nici o 
deosebire între țăran 
și orășean — cel pu
țin în comuna noastră 
— delapidările, sus
tragerile de orice fel 
din avuția comună tre
buie să capete o ripos
tă necruțătoare. în 
cooperativa noastră ast
fel de manifestări au 
fost rare, dar n-au dis
părut încă cu desăvâr
șire. Tocmai de aceea, 
noi am reținut din ex
punere că mai avem 
mult, de muncit pentru 
a combate din viața 
oamenilor obiceiurile și 
moravurile burgheze, 
fenomenele de căpătu
ială și de înavuțire 
personală în discor
danță cu situația ge
nerală, favoritismul și 
nepotismul, spiritul in
dividualist. mic-bur- 
ghez. Acționînd cu ho
tărîre pe acest front, 
nu vom precupeți nici 
un efort pentru a cul
tiva trăsăturile spiri
tuale ale omului nou, 
înaintat, cu o înaltă 
conștiință socialistă, 
pentru a face ca cin
stea. dreptatea, demni
tatea, respectul muncii, 
spiritul de devotament 
față de colectivitate să 
devină reguli de con
duită în viața și munca 
fiecăruia dintre noi.

Firește. consacrîn- 
du-ne activitatea poli
tico-ideologică educării 
membrilor cooperatori 
în spiritul eticii și e- 
chității socialiste și co
muniste. vom deschide 
cîmp liber afirmării 
forței creatoare a tutu
ror cetățenilor, asi- 
gurînd astfel înflori
rea continuă a vieții 
noastre, a cooperativei 
agricole de producție 
în care muncim.

Ioan CISTIAN 
țăran cooperator, 
secretar al organizației 
de partid 
din C.A.P. Florești, 
județul Cluj

Avem conștiința 
deplină

(Urmare din pag. I)

tată a țării, împreună cu corolarele 
ei : adaptarea unor tehnologii mo
derne, introducerea largă a mecani
zării și automatizării, a sistemelor 
informaționale bazate pe calculatoa
re, a telecomunicațiilor și transpor
turilor la mari distanțe. Toate aceste 
obiective presupun o continuă com
pletare a cunoștințelor potrivit rit
mului general al științei (de dubla
re în circa 12 ani) și a ritmului mult 
mai rapid al dezvoltării economiei și 
industriei noastre (de exemplu a ce
lei energetice, de dublare în numai 
5 ani). La timpul oportun, partidul 
a impus cu necesitate legiferarea 
perfecționării. Aceste măsuri nu re
prezintă însă decît o parte din vasta 
acțiune de masă, de încorporare în 
„detașamentul perfecționării'1, de 
reînnoire și completare și a cunoș
tințelor politico-ideologice. Tocmai 
de aceea partidul nostru acordă în a- 
celași timp o atenție deosebită acti
vității politico-ideologice de forma
re a omului nou în stare să-și fău
rească in mod conștient propriul său 
viitor. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie în vibran
ta și mobilizatoarea sa expunere 
„în noile condiții de dezvoltare a. 
țării noastre, activitatea ideologico- 
educativă devine o puternică forță", 
„formarea omului nou cu o înaltă 
conștiință socialistă, cu un larg ori
zont de cultură reprezintă un factor 
de prim ordin în întreaga activitate 
de transformare revoluționară a so
cietății, de edificare a socialismului 
și comunismului". Omul societății 
socialiste trebuie să fie un om de 
tip nou, pregătit, instruit, cult. Un 
astfel de specialist va trebui șă fie 
nu numai bine instruit, profund cin
stit, dar și conștient că și de el de
pinde realizarea sarcinilor din ce în 
ce mai importante, mai impunătoare, 
mai complexe, pe care partidul i le 
pune în față pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Dezvoltarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate nu se poate 
face fără un om de tip nou. Dacă 
perfecționarea profesională a fost de
clarată la noi prima dată în lume 
problemă de stat și întărită prin 
lege, devenind astfel politică de 
partid și de stat, ea se înscrie, în 
același timp, in rîndul marilor bă
tălii pașnice ale poporului nostru 
pentru o viață mai bună, pentru 
atingerea culmilor civilizației și cul
turii. Dar această nobilă acțiune de 
perfecționare profesională pe care 
ne-o impune dezvoltarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate tre
buie să se îmbine organic cu pro
gramul vast de perfecționare multi
laterală a omului, de dezvoltare 
continuă a nivelului cunoștințelor 
lui cultural-educative. Pentru că 
așa cum spunea secretarul gene
ral ăl partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „a fi comunist presupune 
a fi un om cu multiple cunoștințe 
științifice și culturale care se ocupă 
continuu de lărgirea orizontului său 
spiritual, de însușirea a tot ce este 
mai înaintat in epoca sa".

Omul comunist, 
constructorul viitorului, 

se formează la șeoala muncii
(Urmare din pag. f)

socială, așezarea ei pe 
principiile eticii și echi
tății socialiste și comu
niste. Am Înțeles, tot
odată, mai bine tnalta 
misiune ce revine par
tidului, clasei noastre 
muncitoare, în opera 
de formare a omului 
înaintat, conștient de 
marile sale îndatoriri 
sociale, adică păstrăto
rilor celor mai consec
venți ai principiului 
muncii, ca formă esen
țială de manifestare a 
omeniei și devotamen
tului față de patria so
cialistă.

în multitudinea for
melor și mijloacelor pe 
care partidul, clasa 
noastră muncitoare le 
au la îndemînă in ve
derea realizării acestui 
țel — așa cum, pe drept 
cuvînt, sublinia în repe
tate rînduri secretarul 
general al partidului 
nostru — munca, edu
cația, formarea și pre
gătirea omului nou, 
prin muncă și pentru 
muncă, ocupă un loc 
principal, de prim pian. 
Munca reprezintă in
tr-adevăr cea mai înal
tă școală de creștere și 
educare a unui om cu 
alese și nobile trăsă
turi de caracter. Sursă 
principală de satisfac
ție și bucurie in viață, 
munca contribuie de
terminant la toate îm
plinirile noastre pe 
plan profesional și mo
ral. Și in uzina noastră 
sînt numeroase exem
ple — ca în fiecare în
treprindere. secție, loc 
de muncă — de oameni 
care s-au format și per
fecționat ca membrii 
demni și valoroși ai so
cietății noastre în focul 
activității creatoare 
desfășurate la strung, 
in mină, pe locomotivă, 
pe șantier, in confrun
tarea zilnică cu înfăp
tuirea unor sarcini de

mare răspundere pentru 
progresul economic al 
țării, pentru înflorirea 
pe toate planurile a 
vieții noastre socialiste. 
Astfel, Marin Ghenciu, 
Toth Ladislau, Toma 
Romică, Ștefan Nico
lae sînt numai • cîțiva 
dintre tovarășii mei de 
muncă, care, din (oști 
ucenici sau simpli mun
citori, s-au desăvîrșit 
ca muncitori de înaltă 
calificare, tehnicieni și 
ingineri. Aceasta dove
dește grăitor marea 
forță educativă pe care 
o comportă uzina, pro
cesul muncii creatoare. 
Punerea în valoare a 
înaltelor calități profe
sionale și morale nu 
s-a făcut. însă, de la 
sine, ci sub îndruma
rea răbdătoare, atentă, 
plină de solicitudine a 
celorlalți, a comuniști
lor, în primul rînd și 
a muncitorilor cu o 
experiență practică și 
de viață mai bogată. 
La chemarea organiza
ției de partid, aceștia 
— membri și nemem
bri de partid — nu au 
pregetat să fie exemple 
în muncă și viață și, 
totodată, adevărați das
căli și sfătuitori pen
tru alții, pentru cei 
mai tineri mai ales. 
Dacă astăzi uzina noas
tră iși îndeplinește, 
lună de lună, sarcinile 
de producție, dacă de la 
începutul anului și 
pină acum a livrat în 
plus economiei națio
nale motoare electrice 
și alte produse în va
loare de 22 milioane 
lei, acestea se explică 
și prin „factorii subiec
tivi" de conștiință, prin 
contribuția deosebită a 
celor mai conștienți și 
înaintați membri ai co
lectivului nostru ; mun
cii perseverente, poli
tice și educative desfă
șurată de organizațiile 
de bază, pentru cultiva
rea unor calități poli

tice și morale înaintate 
și pentru combaterea, 
în același timp, a unor 
mentalități străine nor
melor eticii muncito
rești. De ce să ii-o re
cunoaștem deschis, a- 
bateri de la o compor
tare demnă în muncă 
și în viață se mai fac 
uneori 6imțite și în u- 
zina noastră. In uzină 
se angajează zilnic noi 
salariați. Unii aduc cu 
ei unele apucături care 
contravin titlului de 
muncitor. Sarcina noas- [ 
tră, a comuniștilor, a 
muncitorilor înaintați, 
capătă — în lumina re
centelor documente — 
dimensiuni noi, pe linia 
asigurării unui climat 
de exigență și respon
sabilitate comunistă în 
viața fiecărui colectiv. 
Consider că ideea for
mării omului nou prin 
muncă și pentru muncă
— ce se degajă cu 
atîta pregnanță din ex
punerea secretarului 
general al partidului
— constituie pentru ac
tivitatea organizației 
noastre de partid, pen
tru întregul colectiv 
de muncitori, cu ade
vărat un far călăuzitor 
în activitatea de edu
cație pe care o vom 
desfășura de aici înain
te în uzină. Ca munci
tor și comunist — iar 
ca mine gîndesc toți co
muniștii, toți Salariații 
uzinei noastre — îmi 
Iau pe deplin seama că 
îumai munca, această 
înaltă obligație cetățe
nească și Îndatorire pa
triotică, de care de
pinde propășirea țării 
și perfecționarea noas
tră ca oameni demni 
de măreața operă pe 
care o făurim, este ca
lea înfăptuirii istoricu
lui program al P.C.R.
— adevărat cod al 
înălțării omului pe cul
mile Împlinirii mate
riale și spirituale, ale 
demnității, cinstei și 
onoarei.

Creșterea, in acest cincinal, a volumului total al schimburilor de 
mărfuri cu străinătatea cu 61—72 Ia sută, comparativ cu cincinalul 
trecut, pune în fața activității de comerț exterior o serie de obiective 
majore, calitativ superioare, legate de modificări in structura mărfu
rilor exportate sau importate, ridicarea eficienței schimburilor și lăr
girea ariei lor geografice. în această privință, UN ROL DE PRIMA 
IMPORTANȚA REVINE EXPORTULUI, CARE TREBUIE SA SPO
REASCĂ INTR-UN RITM MEDIU ANUAL DE 14,3 LA SUTA, mal 
mare decît ccl de creștere a producției industriale. Necesitatea inten
sificării exportului este cerută, în primul rînd. de asigurarea impor
tului unor materii prime și materiale, al unor utilaje și instalații 
solicitate de economia națională, iar in al doilea rînd, de realizarea 
unei balanțe comerciale active, care să permită echilibrarea balanței 
de plăți externe a țării noastre.

îndeplinirea optimă a sarcinilor de export ridică, Ia rindul ei, pro
bleme deosebit de complexe privind ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘU
RAREA PRODUCȚIEI DESTINATE BENEFICIARILOR DE PESTE 
HOTARE, DESFACEREA ACESTEIA PE PIAȚA EXTERNA. Ceea ce 
înseamnă că în activitatea de comerț exterior vor trebui să survină, 
în mod evident, serioase mutații calitative, care de altfel pot fi sesizate 
chiar în planul pe acest prim an al cincinalului. Așa, de pildă, CIRCA 
UN SFERT DIN VOLUMUL TOTAL AL EXPORTULUI PLANIFICAT 
IN ANUL 1971 VA FI REALIZAT PRIN LIVRAREA UNOR MAȘINI, 
UTILAJE ȘI INSTALAȚII DE ÎNALT NIVEL TEHNIC ȘI CALITA
TIV. Similar, sporuri importante sînt prevăzute pentru exportul pro
duselor chimice, ale industriei ușoare — în general, mărfuri cu un grad 
mai avansat de prelucrare. PONDEREA PRODUSELOR INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘÎNI ȘI ALE INDUSTRIEI CHIMICE, IN 
TOTALUL EXPORTULUI, VA CREȘTE DE LA 33,3 LA SUTA IN 1970, 
LA CIRCA 41 LA SUTA ÎN ANUL 1975, structură care oglindește 
schimbările calitative din ansamblul industriei noastre socialiste.

FIECARE RAMURĂ ȘI SUBRAMURA VA PROMOVA LA EXPORT
— ÎN PRIMUL RÎND — MĂRFURI COMPETITIVE, CU ÎNSUȘIRI 
TEHNICE ȘI ECONOMICE SUPERIOARE. Deci, simpla creștere a 
ponderii produselor finite de înaltă calitate în totalul exporturilor 
nu mai este suficientă pentru a se putea consemna un salt calitativ 
de profunzime in activitatea de comerț exterior. Concomitent, trebuie 
asigurat un înalt grad de valorificare a materiilor prime și a materia
lelor incorporate în produsele finite ce se exportă în condiții de 
maximă eficiență economică. în nici o ramură nu producem numai 
de dragul de a produce. Trebuie să măsurăm mai atent decît pină 
acum cită cantitate de muncă socială schimbăm pentru contravaloarea 
încasată Ia mărfurile exportate. Aceasta presupune ÎNDATORIREA 
PRODUCĂTORILOR DE MĂRFURI DE A REDUCE SUBSTANȚIAL 
COSTUL LA CARE SE REALIZEAZĂ PRODUSELE DESTINATE 
EXPORTULUI, în așa fel incit să obțină încasări valutare cit mai mari, 
cu cheltuieli de fabricație cit mai mici, ținîndu-se seama de faptul că
— in condițiile concurenței de pe piața externă — prețul redus ce se 
încasează din vinzarea unor mărfuri reprezintă o pierdere pentru 
economie. Tot în scopul realizării unui export cit mai avantajos, mal 
rentabil, PRODUCĂTORII DE MĂRFURI TREBUIE SA ASIMILEZE 
ȘI SĂ INTRODUCĂ OPERATIV ÎN FABRICAȚIE PRODUSELE NOI. 
DE CALITATE SUPERIOARA, CU UN GRAD RIDICAT DE PRELU
CRARE, potrivit conjuncturii celei mai favorabile pe piața externă.

MARI ÎNDATORIRI REVIN. ÎN ACEST DOMENIU, ȘI ORGANE
LOR COMERȚULUI NOSTRU EXTERIOR pentru ca în cursul tran
zacțiilor să obțină prețuri cit mai bune la exportul mărfurilor româ
nești. De aceea, un obieotiv imediat ai muncii noastre îl constituie 
perfecționarea organizării rețelei de comercializare a mărfurilor in 
exterior, in sensul stabilirii unor legături nemijlocite cu marii bene
ficiari de peste hotare. Pentru aceasta este necesar ca atît unitățile 
producătoare de mărfuri, cit și întreprinderile specializate de comerț 
exterior să studieze temeinic cererea pe piața externă și să adapteze, 
din timp, producția în mod corespunzător. Cu atît mai mult TREBUIE 
SA ȘTIM SA MENȚINEM ȘI SĂ DEZVOLTAM O PIAȚA PE CARE 
AM REUȘIT SA NE AFIRMAM, să îmbunătățim permanent produsele 
ce le vindem pe piața respectivă, iar in cazul mașinilor, utilajelor, 
instalațiilor, altor exporturi să organizăm o activitate de „service" 
ireproșabilă. Măsurile luate în ultima vreme de conducerea partidului 
pentru legarea mai strînsă a unităților productive de piața externă. 
LEGEA DE COMERȚ EXTERIOR creează premise mai bune producă
torilor, centralelor industriale, forurilor de resort, întreprinderilor de 
comerț exterior să-și organizeze in mod judicios activitatea, să ridice 
exportul la nivelul prevederilor actualului cincinal.

Pentru acoperirea necesităților economiei naționale, PLANUL 
CINCINAL PREVEDE — după cum spuneam — O CREȘTERE 
A IMPORTURILOR, CEEA CE IMPLICA SERIOASE EFORTURI 
VALUTARE. în acest domeniu se vor urmări, mai mult decît 
pînă acum, OPTIMIZAREA IMPORTURILOR, accentuarea spiritului 
de inițiativă pentru ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE PE TERMEN 
LUNG, ca și a unor ACORDURI DE COOPERARE CU DIFERITE 
ȚĂRI, astfel incit să se asigure continuitatea și economicitatea apro
vizionărilor de import, creșterea eficacității generale a schimburilor 
noastre cu străinătatea. Sarcinile de comerț exterior în actualul cincinal 
nu sînt deloc ușoare, mai ales în condițiile unei competiții interna
ționale tot mai aspre — dar ele pot și trebuie înfăptuite prin eforturile 
convergente ale tuturor factorilor care au răspunderi în acest sector 
Important ai economiei țării.

Vaslle RAUȚA______________ J
La C. E. I. L. Focsani

Preocupări susținute pentru autoutilare
Acțiunea de autoutilare, aflată 

în plină desfășurare la 
C.E.l.L. — Focșani, s-a concre
tizat în conceperea și realizarea 
cu mijloace proprii a unui nu
măr de 40 mașini, utilaje și pie
se, care egalează performanțele 
tehnico-economice ale celor pro
curate, pină acum, din import. 
Printre mașinile și utilajele con
fecționate se numără : o presă 
pentru ambalat, o mașină pentru 
șlefuit canturi, un sistem de ac
ționare automată a instalațiilor 
noii fabrici de plăci fibrolem-

noase — aflată în construcție — 
și numeroase piese de schimb. 
Pe agenda de lucru a specialiș
tilor mai figurează realizarea 
unui transportor cu bandă, ma
carale ușoare pentru manevre, 
instalații pneumatice de trans
port și o linie tehnologică de 
fabricat placaj. Toate acestea 
sînt menite să-și aducă o con
tribuție însemnată la continua 
diversificare și îmbunătățire a 
calității produselor C.E.l.L. Foc
șani, tot mal mult solicitate pe 
piața internă și la export.
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Este In opera Iul
Dostoievski un cu- 
vint pe care scrii
torul— atunci cînd 

vorbește în numele său — 
11 rostește întotdeauna cu 
căldură. E cuvîntul „po
por". Iți dai seama întîl- 
nind acest cuvînt, adeseori 
folosit de marele roman
cier, că înțelesul pe care 
1-1 dă e mult mai bogat, 
mai profund decît acela o- 
bișnuit, din vorbirea cu
rentă. Pentru el, poporul 
reprezintă tot oe e cu ade
vărat omenesc. Poporul, în 
viziunea sa, este umanita
tea legată de pămînt, de 
.realitatea acestei lumi. Un 
om despre care scriitorul 
spune că e „din popor" 
cunoaște povara existen
ței, greul pămîntului ; via
ța sa e marcată de umilin
țe, de dureri, dar cunoaște 
și bucurii substanțiale. 
Dacă ne gîndim la acele 
decenii din jumătatea a 
doua a secolului trecut în 
care Dostoievski își scria 
operele, vom înțelege în 
ce măsură imaginea pe 
care ne-o oferă despre 
viața „oamenilor sărmani" 
(ca să folosim chiar titlul 
primului său roman) se a- 
coperă cu realitatea social- 
politică și morală din jurul 
său. Desigur, el vede „po
porul" prea dezarmat, 
zdrobit chiar de violențele 
unei societăți nedrept alcă
tuite. Dar știe și afirmă că 
tăria opresorilor e aparen
tă, că poporul este de fapt 
păstrătorul viguroaselor ră
dăcini ale umanului. Toți 
acei „umiliți și obidiți" 
care mișună în universul 
romanelor lui Dostoievski, 
prin însăși legătura lor cu 
realul, cu natura, ca și prin 
virtuțile lor morale — bu
nătate, înțelegere, genero
zitate, voioșie păstrată chiar 
și în vremuri de restriște 
— constituie, cu toată slă
biciunea lor, speranța de 
mai bine a omenirii.

Rupți de popor, fără să 
comunice cu sursele natu
rale ale universului, trăind 
printre abstracțiuni, astfel 
ne apare un mic număr al 
eroilor lui Dostoievski. Făp
turi sterile, inteligente dar 
funcționînd in gol, aceste 
personaje nu recunosc nici 
o valoare morală. In ju
rul lor, însă, iată-i pe 
toți acei „oameni săr
mani" — servitori, ță
rani, soldați, muncitori, 
trecători anonimi care ros
tesc cîteva vorbe și dispar 
în mulțime, biete femei 
chinuite, victime ale socie
tății din acea vreme. înțe
lepciunea lor — deși n-au 
îndeobște o inteligență cul
tivată și mintea lor refuză 
speculațiile deșarte — pă
trunde mult mai adine, cu
prinde lumea și viața în 
adevărul lor. Ei nu sînt inși 
izolați, ci trăiesc în comu
nitate, familia, obștea pri
mează asupra individului. 
Sensibili la suferința alto
ra, ei sînt gata de jertfă.

Poporul, în înțelesul 
dostoievskian al cuvîntu- 
lui, nu este, desigur, o uma
nitate Idealizată. Patosul 
sincer al scriitorului, atunci 
cînd vorbește despre cei „u- 
miliți și obidiți", nu ține de 
o retorică romantică. Ro
mancierul care a înfățișat 
fără egal suferința umană 
era mult prea afectat de 
realitatea umană, de con
cretul vieții omului pe pă
mînt, și a făcut totul, cu 
o inegalabilă artă, pentru 
a nu o trăda, prin false 
imagini idealizatoare. Omul 
— credea el — nu poate 
fi Înțeles decît prin iubire. 
De aceea elogia puterea de 
pătrundere plină de sim
patie umană a omului de 
rînd, zîmbetul tandru, ma
tern. A prezenta în ima
gini veridice și mișcătoare 
viața forfotitoare a mulți
milor umane, a desluși dra
me ascunse, acesta e scopul 
pe care și-1 propune la în
ceputul carierei sale scrii
toricești Dostoievski. Și-a 
atins scopul — cu toate 
slăbiciunile inerente ale 
debutului — în „Oameni 
sărmani". De aceea, roma

nul acesta, carte a unul 
necunoscut, i-a entuzias
mat pe criticii progresiști 
ai timpului, pe Nekrasov, 
pe Bielinski. „Iată adevărul 
în artă !“ — a exclamat a- 
cesta din urmă, după ce a 
citit manuscrisul tînărului 
scriitor. Suferințele mora
le, urmare a injustiției so
ciale, lupta omului umilit 
pentru păstrarea demnită
ții sale umane îl vor pre
ocupa, pînă la obsesie, 
toată viața.

Dostoievski începe, astfel, 
o vastă anchetă asupra uni
versului uman, anchetă în
treprinsă în limitele ineren- \ 
te momentului, ale viziunii 
și concepției artistice a au
torului său. Despre om 
— spunea el adeseori — 
trebuie să știm totul. în
deosebi, punctele, momen
tele de criză, dramele spi
rituale îl atrăgeau. Dezba
terea de natură etică în
seamnă însă participare, 
luare de atitudine. Dosto
ievski nu este un judecă
tor extern, indiferent, nu 
privește dinafară procesul,

0 trăsătură generală, 
adîncă și constantă 
a literaturii euro
pene de vreo sută 

cincizeci de ani incoace 
este căutarea febrilă a a- 
devărului vieții. Aceasta 
cuprinde toate speciile de 
cutremurare a omului mo
dern, de la atracția pe care 
o exercită labirintul vieții 
interioare pînă la exaltarea 
setei de perfecțiune.

Multe, dacă nu chiar toa
te felurile de neliniște își 
află loc în opera lui Dos
toievski, cu precădere însă 
neliniștea pe care o dă 
căutarea unei certitudini 
de viață sufletească, cău
tarea unui adevăr moral.

Oamenii lui Dostoievski, 
chiar aceia care au în 
desfășurarea întîmplărilor 
povestite un loc secundar, 
sînt urmăriți mereu de în
doială și de neîncredere 
cu privire la faptele lor și 
la faptele altora. La unii

150 de ani
de la nașterea marelui

scriitor rus

ci ia parte la el. Pătimaș, 
vehement în apărarea va
lorilor pe care el le consi
deră supreme. Putem fi a- 
deseori în dezacord cu ju
decățile sale de valoare, nu 
putem pune însă la îndoia
lă buna sa credință, căci 
aceasta se întemeia pe do
rința de adevăr și drepta
te, ca și pe simpatia 6a 
umană. Niciodată acest ad
versar al nihilismului n-ar 
fi elogiat ori aprobat în 
vreun fel descompunerea 
morală ori o etică de 
felul celei a „supraomului" 
nietzscheian. Dimpotrivă. 
La temelia concepțiilor sale 
despre viață stă credința în 
omul purtător al valorilor 
și, îndeosebi, al celor eti
ce. „întreaga lege a exis
tenței umane consistă în 
recunoașterea faptului că 
omul poate întotdeauna 
să-și închine puterile slu
jirii unei cauze mărețe". 
Pledoaria etică umanitară 
a lui Dostoievski se referă 
în egală măsură la „cauzele 
mărețe" ale activității uma
ne, ca și la măruntele, a- 
parent banalele fapte ale 
vieții de toate zilele. Nimic 
nu e, ori mai exact nu tre
buie să fie neînsemnat, 
lipsit de rost, în existența 
umană. Un gest, un cuvînt 
au o valoare eternă. De aici 
atenția necesară, „polite
țea" pe care o preconizea
ză Mîșkin, „idiotul" lui Dos
toievski, de aici grija de 
cei neajutorați, îndeosebi 
de copii, asupra căreia ro
mancierul revine de atîtea 
ori. Gingășia unor pagini 
închinate sufletului în for
mare dovedește extrema 
umanitate a acestui creator 
sensibil la durerile și bucu
riile omului. Știm însă că 
același scriitor, care de
scrie cu o pană fină, muia
tă în duioșie, sufletul unui 
adolescent, este cel care 
știe să pună într-o lumină 
necruțătoare viciul, distor
siunile morale ale indivi
dului pervertit într-o so
cietate pervertită. Revolta 
împotriva acelei societăți, 
care era a timpului său, 
irumpe în atîtea unghere 
ale universului fictiv, clă
dit de imaginația lui Dos
toievski. Universul acesta 
rămîne în cele din urmă 
— dincolo de toate rătăci
rile, de toate ieșirile pa
sionale, de vîrtejul uneori 
haotic al sensibilității unui 
mare artist — un univers 
al omenirii suferinde, dar 
triumfătoare.

Nlcolae BALOTA

dintre ei neîncrederea și 
îndoiala se însoțesc cu as
pirația către o împăcare a 
contrariilor de care sufle
tul lor este în permanență 
cuprins, o împăcare pe care 
ei speră s-o găsească și pe 
care, totuși, cu aceeași pu
tere de convingere sînt si
guri că n-o pot afla. A- 
ceastă agitație interioară 
se manifestă în fapte și 
gesturi incoerente, dezor
donate, imprevizibile. Ei 
trăiesc într-o stare de erup
ție sufletească sau, mai 
exact, într-o stare de me
reu posibilă erupție, care 
poate în orice clipă să se 
întîmple și pe care cititorul 
lui. Dostoievski, de la pri
mele pagini, o simte și o 
așteaptă.

Trebuie să ne grăbim să 
spunem că starea aceasta 
de presimțire continuă a 
unei neliniști transforma
toare în care trăiesc oame
nii lui Dostoievski se im
pune închipuirii noastre 
cu atîta putere incit, ade
seori, sîntem ispitiți s-o 
socotim drept inerentă firii 
umane în general. Căpă
tăm, citind și recitind pe 
Dostoievski, convingerea că 
în gesturile incoerente, 
dezordonate, absurde de 
multe ori (sau care ne par 
la prima vedere absurde) 
ale personajelor sale se ex
primă de multe ori (dacă 
nu chiar întotdeauna) ceea 
ce este mai adînc și mai 
ascuns în om. Oamenii lui 
Dostoievski nu cunosc re
fularea, sau chiar dacă 
sînt refulați și ascunși, ei 
izbucnesc mai curînd sau 
mai tîrziu și își dau pe față 
ascunzișurile sufletești. Nu 
scapă de această mărturi
sire, adeseori publică (tră
sătură foarte dostoievs- 
kiană), nici chiar un om ca 
Stavroghin, din Demonii, 
care întrunește în el, în
totdeauna simultan ivite, 
sentimente și voințe contra
dictorii între ele, și care, 
la sfîrșitul romanului, în
tr-o scrisoare, își face sin
gur autopsia morală, fără 
să mai vorbim de „spove
dania" lui, capitol care avea 
să fie publicat abia în edi
țiile postume ale romanu
lui.

Iată de ce lumea lui Dos
toievski ne atrage (uneori 
cu forța de atracție a pră- 
pastiei). In ea descoperim 
adevăruri sufletești adînci.

Dostoievski ne duce în cele 
mai tăinuite unghere ale 
sufletului. Psihicul perso
najelor sale ne ajută să cu
noaștem mai bine. în adin- 
cime, psihicul general ome
nesc, cel pe care ne-am o- 
bișnuit să-l considerăm 
drept normal. Oamenii lui 
Dostoievski sînt cu violență 
și fără scăpare zbuciumați 
de lupta dintre bine și 
rău, . scriitorul îi concepe, 
îi înfățișează și îi cercetea
ză în spiritul acestui con
flict pe care el îl socoate 
drept fundamental și carac
teristic pentru spiritul u- 
man. Lupta se dă mai întîi 
și în chip adînc în propriul 
eu al acestor personaje. 
Cînd Dostoievski vrea să 
înfățișeze un om în între
gime bun, dîndu-și seama 
de greutatea cu care reali
tatea s-ar putea îndupleca 
acestei idei, el îl face pe 
acest om bolnav: este epi
lepticul Mîșkin, „idiotul" din 
romanul care poartă acest 
titlu. Bunătatea lui Mîșkin 
se arată în sinceritatea lui 
absolută, în lipsa lui totală 
de disimulare, de ascunzi
șuri. precum și în dorința 
mai mult chiar, în nevoia pe 
care o simte el de-a în
drepta pe oameni, de-a 
pune viața și lumea în 
acord cu ceea ce îl în
deamnă sinceritatea și bu
nătatea lui. In chip curios 
și poate chiar cu intenția 
scriitorului, acest personaj 
în întregime bun este mai 
puțin normal decît celelalte 
personaje ale lui Dosto
ievski în care se luptă bi
nele cu răul, oricît ar fi 
ele de puțin obișnuite.

Acești oameni ne oferă 
adeseori revelații surprin
zătoare despre propriul 
nostru suflet, oricît de nor
mal l-am crede. Mulțimea 
faptelor sufletești, a com
binațiilor dintre aceste fap
te și, ca urmare, învăță
turile pe care le tragem 
din ele în ce privește cu
noașterea ființei morale a 
omului este. în opera Iui 
Dostoievski. enormă. în a- 
ceasta stă valoarea stator
nică a operei sale, valoare 
de cunoaștere care este în
soțită în chip tot atît de 
considerabil de valoarea 
pur literară, de puterea de 
viață, de marele meșteșug 
cu care conduce acțiunea, 
însușiri de creație și de 
artă literară care-1 așează 
alături de Balzac și de 
Dickens. Cineva spunea 
despre lumea lui Balzac că 
nu este lumea pur și sim
plu, ci o balzacie, o lume 
a lui Balzac, tot atît de vie 
și de neverosimilă ca lu
mea reală. Același lucru 
se poate spune și despre 
oamenii lui Dostoievski : ei 
sînt oamenii lumii lui Dos
toievski, care se impune cu 
puterea lumii reale a timpu
lui său.

Astăzi, cind se împlinește 
un secol și jumătate de la 
nașterea lui Dostoievski, o- 
pera lui, datorită puterii ei 
de viață, cit și mai ales ne
număratelor adevăruri (le 
cunoaștere sufletească pe 
care le conține, datorită u- 
manismului adînc ce o stră
bate, lasă la lectură, și 
chiar la o recitire după ani 
și ani, o impresie adîncă, 
fiindcă e mereu actuală, 
mereu contemporană, în 
planul descoperirii multiple 
a omului. Iată de ce publi
carea în traducere româ
nească, pentru prima oară, 
a operelor complete ale 
lui Dostoievski, plănuite în 
douăsprezece volume, din 
care au apărut pînă acum 
opt, este, pentru literatura 
noastră (în care influența 
lui a lăsat urme adînci), un 
eveniment literar de mare 
însemnătate.

Și un omagiu adus mare
lui scriitor în momentul 
unei atît de solemne ani
versări mondiale.

Al. PHILIPPIDE
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cinema
• Vis de dragoste : SCALA — 
9,30; 12,45; 16,15; 19,45.
• Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Oliver (ambele serii) : PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 20, CAPITOL — 
8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, SALA 
PALATULUI (3927) — 16,30; (3928)
— 20,15.
• Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Mihai Viteazul : CENTRAL — 
10; 14,30; 19.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20.
e Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Cortul roșu : DOINA — 11,30; 
16; 19,30.
q Castanele sînt bune : FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.o Așteptarea : LIRA — 15,30; 18;
20.15.o Romeo și Julieta : LUMINA — 
9—19,30 în continuare.
• Piața Roșie : AURORA — •; 
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. 
e Lampa Iul Aladin : TIMPURI 
NOI — 9—17,30 în continuare.
• Program de documentare ro
mânești : TIMPURI NOI — 19,15— 
20,30 în continuare.
© Ritmuri spaniole : GRIVIȚA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• 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 — 10; 12; 14,15, Cri
minalii sînt printre noi — 16,30, 
Copii minune — 18,45, Nebunii fe
meiești — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Vinovatul este în casă : TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Asediul : VITAN — 16; 18; 20. 
O Floarea de cactus : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Săptămîna nebunilor: PACEA
— 15,45; 18; 20.
• Aeroportul : BUCEGI — 10; 16;
19.15, FLOREASCA — 15,30; 19.

• Povestirile lui Hoffmann ; 
ARTA — 15; 17,45; 20,15.
• Articolul 420 : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30.
• Voi sări din nou peste băltoa
ce : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Pe Donul liniștit (seriile I, II) : 
COSMOS — 15; 19.
• Tick, Tick, Tick : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Șansa : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
6 Sunetul muzicii : CRÎNGAȘI — 
15,30; 19.
• Cromwell : POPULAR — 16; 19. 
© Brigada Diverse în alertă : RA
HOVA — 15.30; 18; 20,15.
e Cermen : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Omul orchestră : VIITORUL — 
16; 18; 20.o Motodrama : VOLGA — 9,15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
q Floarea-soarelui : MUNCA — 
15.30; 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Erlch Ber- 
gel — 20.
• Teatrul de Operetă : Țara su- 
rîsului — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regele 
Lear — 20, (sala Studio) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Domnișoara de Belle-Isle 
— 20.
• Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Schimbul — 19,30, (sala 
Studio) : Sus pe acoperiș... în sac 
— 20.
o Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„fon Vasilescu" : Varietăți non
stop — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vox Boema
— 19,30, (sala Victoria) : Sonatul 
Lunii — 19,30.
• Studioul „Casandra" : Cîntlcele 
comice : Trei Crai de la Răsărit
— 20.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninlgra și All- 
gru — 17.
• Ansamblul „Rapsodia română": 
Concert de muzică populară ro
mânească — 19,30.
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A 18,00 Deschiderea emisiunii. „C&-. 
) minur... la Stoicănești.
1 Toamna, în anotimpul soco-1 telilor gospodărești, „Cămi-
i nul" este oaspetele țăranilor
l cooperatori din comuna Stoi-
4 cănești,’ vestiți în întreaga
’ țară pentru hărnicia și pri

1
ceperea lor. Pe fondul tra
dițiilor de toamnă sînt rele
vate realitățile noi din viața 
satului și a familiilor țără
nești, eforturile edililor pen
tru urbanizarea comunei. E- 
misiune de George Pietraru. 
Imaginea Mihai Alexandru. 

18,50 Lumea copiilor. „Cîntați cu 
noi“.

19.10 Tragerea loto.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cincinalul în acțiune. Jude

țul Botoșani — azi și în 1975.
20.10 Cronica politică internă de 

Eugen Mândrie.

20,25 Interpretul săptămînii : An
gela Buciu. O veți reîntîlni 
pe binecunoscuta interpretă 
a folclorului maramureșan 
într-un cadru deosebit : ex
poziția de costume populare 
de la Muzeul Satului.

20,40 Film artistic : „Jobenul". Cu 
Fred Astaire și Ginger Ro
gers. Muzica Irving Berlin.

22,15 Univers XX. Alimente din 
petrol. Emisiune de ing. Du
mitru Cucu.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Box : România — R.D.G. (în

registrare din Sala sporturi
lor Floreasca).

Lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 

româno-franceze de cooperare 
economică, științifică și tehnică

Joi după-amiază a sosit în Caipitală 
delegația guvernamentală franceză 
condusă de Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finanțelor, 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică ce se desfășoară la Bucu
rești.

Din delegație fac parte Jean Cha- 
pelle, directorul Direcției relațiilor e- 
conomice externe din Ministerul 
Economiei și Finanțelor, Charles 
Maisonnier, director adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe, pre
ședintele părții franceze în grupa de 
lucru pentru cooperare tehnică și 
științifică, Claude Collin, director 
adjunct în Ministerul Economiei și 
Finanțelor, președintele părții fran
ceze în grupele de lucru pentru 
schimburi comerciale și pentru coo
perare economică și industrială, con
silieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de Manea 
Mănescu, președintele Consiliului 
Economic, Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, Gheorghe Cioară, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Nicolae Nioo- 
lae, prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, consilieri și experți, membri ai 
delegației, precum și de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Pierre Pelen, amba
sadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

★
In aceeași zi, Manea Mănescu, pre

ședintele Consiliului Economic, a 
avut o întîlnire de lucru cu ministrul

economiei și finanțelor al Franței, 
Valery Giscard d’Estaing.

Au participat Cornel Burtică, Flo
rea Dumitrescu, Gheorghe Cioară, 
Vasile Gliga.

Au fost prezenți Jean Chapelle și 
Pierre Pelen.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind stadiul actual și 
căile de dezvoltare în continuare a 
cooperării economice dintre România 
și Franța. Manea Mănescu și Valery 
Giscard d’Estaing au examinat mer
sul îndeplinirii acțiunilor de coope
rare Industrială și tehnico-științifică 
stabilite la cea de-a IlI-a sesiune a 
Comisiei mixte. Președinții celor 
două părți au analizat stadiul dezvol
tării schimburilor comerciale dintre 
cele două țări, mersul lucrărilor des
fășurate în cele trei grupe de lucru 
ale sesiunii — pentru cooperare eco
nomică și industrială, pentru coope
rare științifică și tehnică, pentru 
schimburile comerciale — care și-au 
început activitatea la 8 noiembrie. Ei 
au avut un schimb de păreri asupra 
posibilităților și căilor dezvoltării în 
continuare a cooperării economice, 
științifice și tehnice dintre România 
și Franța.

★
Președintele Consiliului Economic, 

a oferit un dineu, în saloanele Hote
lului „Intercontinental", în onoarea 
ministrului economiei și finanțelor al 
Franței. Printre persoanele oficiale 
participante se afla și ambasadorul 
Franței la București.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de cordiali
tate, Manea Mănescu și Valery Gis
card d’Estaing au rostit toasturi.

(Agerpres)

Programul de filme 
al acestei săptămîni 
este bogat în adap
tări cinematografice 
ale operelor unor au
tori clasici și contem
porani. Semnalăm ci
titorilor reluarea re
marcabilei ecranizări 
a î-omanului lui Mi
hail Șolohov Pe Do
nul liniștit, film în 
două serii realizat de 
regizorul Serghei
Gherasimov, în anul 
1962 ; rulează, de a- 
semenea, capodopera 
shakespeareană Romeo 
și Julieta — în atît 
de comentata versiu
ne cinematografică 
semnată de Franco 
Zeffirelli. Dintre pre
mierele mai recente 
notăm Povestirile lui 
Hoffmann — produc
ție DEFA-Berlin pre-, 
zentînd, în regia lui 
Georg Mielke, cunos
cuta operă fantastică 
a lui Offenbach, și a- 
daptarea italo-franco- 
germană a romanului 
lui Jules Verne Mi
hail Strogoff (regia : 
Eriprando Visconti). 
Dacă adăugăm și fil
mul Floarea de cactus, 
realizat de regizo
rul american Gene 
Saks după piesa lui 
Barile't și Grady — o 
comedie care, datorită 
îndeosebi interpretării 
actoricești, se ridică 
pe ecran deasupra lu
crării originare . — 
avem imaginea con
tribuției aduse de a- 
ceste adaptări • cine
matografice la diver
sificarea și, uneori, 
relieful repertoriului 
curent.

Precedată de ecoul 
unei răsunătoare co

lecții de premii Oscar 
(obținute în anul 1968) 
și al unei prestigioase 
serii de premii decer
nate la Festivalul de 
la Moscova (în 1969), 
o nouă premieră a- 
duce, în perimetrul 
adaptărilor, un per
sonaj care a dat titlul 
unuia dintre marile 
romane ale lui Char
les Dickens : „Oli
ver Twist".

Este, cum spuneam, 
un „musical" — un 
spectacol jucat și cîn
tat, cu ample tablouri 
muzical-coregrafice, și 
răspunde cu brio ri
gorilor proprii acestui 
gen pretențios și difi
cil. Convenția genului 
o dată acceptată, po
vestea se înlănțuie și 
cucerește adeseori da
torită excelentelor 
creații ale interpreților

nu putem face ab
stracție de servituțile 
sale față de opera care 
l-a inspirat. Evident, 
nu se poate reproșa 
regizorului că n-a 
realizat un film de 
tipul primei ecrani
zări a romanului „O- 
liver Twist" (datată 
din anul 1920), sau a 
celei semnate, după 
război, de regizorul 
David Lean. Nici

dă, nu mai este coru
pătorul de minori și 
profitorul malefic con
damnat de Dickens, 
ci un bătrînel sim
patic, grijuliu și a- 
tent față de micii 
săi pensionari, care 
— și ei — se acomo
dează foarte bine în 
ipostaza de hoți de 
buzunare, „cîntîn- 
du-și“ destinul și ac- 
ceptîndu-1 cu voie

(Urmare din pag. I)

CRONICA FILMULUI

„OLIVER!11 e totuși Oliver Twist
Filmul, realizat de 

regizorul englez Ca
rol Reed, se intitulea
ză prescurtat : Oli
ver I, ceea ce vrea 
să spună că nu
este propriu-zis e-
cranizarea celebrului 
roman. De fapt, ci
neastul evocă lumea 
lui Dickens prin in
termediul unei alte 
lucrări. — un „musi
cal" creat de Lionel 
Bart după opera ro
mancierului clasic en
glez. Muzica lui Lio
nel Bart este, intr-a
devăr, inspirată, iar 
filmul — deși nu este 
„Oliver Twist" — păs
trează personajele și 
trama romanului di- 
ckensian.

Ce este atunci Oli
ver !, de vreme ce nu 
e „Oliver Twist" ?

principali și perfecțiu
nii scenelor de ansam
blu — lungite uneori, 
dar cizelate pînă în 
detaliu. Virtuțile de 
gen motivează premii
le obținute, actorii-co- 
pii joacă fără cusur (în 
rolul titular, Mark 
Lester), și ar fi mul
te cuvinte bune de 
spus despre resursele 
actorului Ron Moody 
(Fogin — premiul de 
interpretare mascu
lină la Festivalul de 
la Moscova), despre 
farmecul și naturale
țea actriței Shani Wal
lis (Nancy), despre 
concepția și realizarea 
coregrafică, despre pla
stica imaginii, despre 
scenografie, despre at
mosfera acestui film.

Consemnînd virtuțile 
filmului ca spectacol,

ideea de a d-ea un 
„musical" după acest 
roman — oricît de 
insolită ar părea — 
nu poate fi respinsă. 
Mai mult decît atît, 
realizatorii se înde
părtează în mod de
clarat de romanul o- 
riginar, iar specificul 
genului cinematogra
fic abordat îndreptă
țește libertatea adap
tării, în limitele, de
sigur, ale spiritului 
cărții Ia care se ra
portează și pe a cărui 
popularitate mizează 
de fapt.

Pe ecran, „Oliver !“ 
— păstrînd persona
jele și trama romanu
lui social — este, în 
esența sa, un fel de 
comedie despre farme
cul și veselia vieții de 
pungaș. Fogin, de pil-

bună, pînă în finalul 
acestui film. Cîteva 
cuplete amuzante fac 
chiar apologia aces
tui destin, Nancy își 
cînta și ea resemnarea 
la o existență meschi
nă, sordidul nu e lipsit 
de poezie. Pot fi des
cifrate, poate, intenții 
de pârddie Junele cu
plete au acest carac
ter, ca și anumite 
descrieri de ambianță 
— de pildă evocarea 
rozalie a cartierului 
rezidențial). Sau inten
ția de comentariu de
tașat al unor realități 
desuete. Intenții care 
eludează însă, cel pu
țin în parte, sensul și 
spiritul cunoscutului 
roman.

Dincolo de virtuțile 
de gen, metamorfoza

operata pe ecran se 
repercutează, de altfel, 
și asupra unității de 
ansamblu a povestirii 
cinematografice, fapt 
remarcat de pildă 
în revista „Cinema 
69", care consemnează 
filmul pornind de la 
o butadă : „Ce ciudată 
idee să faci să se 
danseze „twist“-ul lui 
Dickens"... Mai severă 
în aprecieri, revista 
„Positif" notează : 
„Din romanul lui Di
ckens, nu rămîne decît 
trama, inevitabil me
lodramatică. Din Lon
dra fantastică pe care 
acesta o aduce în scenă, 
nu rămîne decît un 
oraș situat între Cher
bourg și Rochefort..." 
(referire la cele două 
„musicar’-uri franceze 
„Umbrelele din Cher
bourg” și „Domnișoa
rele din Rochefort", 
prezentate și pe ecra
nele noastre), și con
sideră că filmul Oli
ver ! „degajă o plic
tiseală dezolantă". 
Deși nu împărtășim 
această părere — avem 
în vedere calitățile 
spectacolului cinemato
grafic, rafinamentul 
multor episoade, umo
rul, talentul și chiar 
virtuozitatea unor in
terpret! — credem că, 
independent de aces
te calități reale și 
de premiile obținute 
la competiții interna
ționale, filmul nu este 
scutit de rezervele 
critice determinate de 
exigențele de fond ale 
adaptării cinematogra
fice.

D. COSTIN

cîteva întrebări : de ce în condițiile 
unor sarcini precise, clare, în dife
rite unități sînt ignorate multe posi
bilități de economisire a materiilor 
prime ? Ce trebuie întreprins 
pentru aducerea urgentă în circuitul 
economic a tuturor rezervelor interne 
de diminuare a consumurilor speci
fice ? Punem in discuție aceste pro
bleme, nu întîmplător, pentru că în 
unele unități constructoare de mașini, 
din industria lemnului și industria 
ușoară se constată că. în trei tri
mestre din acest an, au fost simțitor 
depășite normele de consum, iar în 
perspectivă nu se întrevede vreo ac
țiune hotărîtă, menită să pună capăt 
acestui proces dăunător în domeniul 
gospodăririi resurselor materiale. 
Așa, de pildă, un număr de 12 în
treprinderi din cadrul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
au consumat suplimentar în trei 
trimestre din acest an, o cantitate 
de metal echivalentă cu consumul 
normat pentru, producția a circa 
1 900 tractoare V-650 M . cu simplă 
tracțiune, sau 880 combine auto
propulsate, sau 1 950 autocamioane 
de 5 tone cu simplă tracțiune. De 
asemenea, o serie de centrale 
industriale din cadrul Ministe
rului Industriei Ușoare nu s-au în
cadrat în indicatorii de plan la chel
tuieli și beneficii, o cauză principală 
fiind nerespectarea consumurilor 
specifice stabilite. Acestea sînt si
tuații cit se poate de critice, dacă 
se are în vedere că în acest an ba
lanțele principalelor materii prime 
s-au elaborat luîndu-se în calcul re
ducerea normelor de consum aferen
tă acestui an din sarcinile cincinalu
lui și, ca atare, orice depășire a con
sumurilor stabilite poate aduce unele 
întreprinderi în situația de a nu-și 
realiza integral planul de producție 
din lipsă de materie primă.

Cum se irosește materia primă ? 
Să ne oprim la unele din cele 12 în
treprinderi constructoare de mașini 
despre care am amintit mai înainte. 
La uzina de utilaj greu „Progresul” 
din Brăila, întreaga depășire a con
sumului normat de metal s-a dato
rat volumului ridicat de rebuturi, iar 
la uzina „Tractorul" din Brașov — 
aproape jumătate din cantitatea de 
metal consumată în plus a fost folo
sită pentru înlocuirea pierderilor din 
rebuturi. După cum se vede, „gura” 
lacomă a rebuturilor devorează încă 
mari cantități de metal, ceea ce de
monstrează că în diferite întreprin
deri nu se acționează cu toată hotă- 
rirea pentru diminuarea rebuturilor.

In alte întreprinderi, sute de tone de 
metal se consumă suplimentar dato
rită folosirii unor materiale de di
mensiuni cu abateri față de tehnolo
gie, precum și utilizării de laminate 
de alte dimensiuni decît cele prevă
zute în tehnologie, din cauza neres- 
pectării obligațiilor contractuale de 
cîțiva furnizori.

Consumuri exagerate de metal se 
mențin în anumite întreprinderi din 
cauza ritmului încă lent de reproiec- 
tare a produselor. Ne referim, 
îndeosebi, la faptul că în fabri
cația curentă a unor întreprinderi

mordial și permanent al activității 
specialiștilor din industrie.

Am auzit, nu o dată, conducători de 
întreprinderi din industria ușoară 
care vorbeau de o „limită absolută" 
existentă în reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, care a fost 
deja atinsă și care nu poate fi tre
cută fără să fie afectată calitatea 
producției. Cu siguranță, există o 
asemenea limită, dar nu poate fi — 
în nici un caz — vorba de atingerea 
ei în toate unitățile industriei ușoa
re, atîta timp cit într-o serie dintre 
ele ponderea cheltuielilor materiale

REDUCEREA CHELTUIELILOR
MATERIALE DE PRODUCȚIE
continuă să existe încă produse 
cu greutăți proprii și specifice mari. 
De pildă, strungul normal, seria 280 
mm, fabricat de uzina „Strungul” 
din Arad, are o greutate specifică de 
850 kg, în timp ce același tip de 
strung de 286 mm, fabricat de o fir
mă din Anglia, are o greutate spe
cifică de numai 600 kg, iar cel de 
300 mm, fabricat de o uzină din R.F. 
a Germaniei, are 610 kg. La fel se 
prezintă situația și cu alte produse.

Indiferent de ce produs ar fi vor
ba, sau de unitatea producătoare, 
concluzia ce se desprinde este a- 
ceeași : chiar dacă consumul de me
tal pe unitate de capacitate sau pu
tere a scăzut în ultimii ani, chiar 
dacă performanțele tehnice și func
ționale ale acestor produse sînt mult 
apreciate pe plan mondial, economia 
noastră pierde in continuare canti
tăți însemnate de metal din cauza 
„obezității" unor produse. Insistăm 
asupra acestui aspect, întrucit. în 
multe întreprinderi nu se face încă 
totul în privința modernizării și în
noirii produselor, menținîndu-se în 
fabricație produse cu gabarite costi
sitoare. Iată de ce. analiza realistă, 
critică a fiecărui produs, compararea 
permanentă atit sub raportul • perfor
manțelor tehnico-economice cit și 
sub cel al consumurilor specifice cu 
produse similare de peste hotare 
trebuie să devină un obiectiv pri-

în totalul costurilor de producție este 
la unele produse cu mult mai mare 
decît cea întîlnită la produse similare 
fabricate în alte țări. Notăm în acest 
sens că, la țesăturile de lină și tip 
lină, în timp ce la noi ponderea 
acestor cheltuieli este de 70—80 la 
sută, in Anglia este de 39—40 la sută, 
iar în S.U.A. de 31—39 la sută. Că 
pot fi reduse încă simțitor cheltuie
lile materiale de producție în acest 
sector, ca și în cele producătoare de 
țesături de bumbac, de tricotaje, o 
dovedesc aceste cifre. In plus, nu 
trebuie ignorate avantajele care pot 
fi dobîndite de pe urma aplicării ce
lor mai noi cuceriri ale progresului 
tehnic. Așa de pildă, prin extinderea 
folosirii procedeului tehnologic de 
producere a firelor cardate prin semi- 
pieptănarea fibrelor inferioare de 
bumbac, în loc de celofibră superi
oară — procedeu utilizat cu succes 
in cîteva întreprinderi, printre care 
și „Oltul" din Sf. Gheorghe — la 
fiecare tonă de bumbac se poate rea
liza o diminuare a cheltuielilor ma
teriale de 300—450 lei.

Sarcinile stabilite prin actualul 
plan cincinal cu privire la reduce
rea cheltuielilor materiale de pro
ducție sînt profund realiste, ele sînt 
determinate de necesitatea asigurării 
unei înalte eficiențe economice și 
corespund unei tendințe existente pe

plan mondial de diminuare a acestor 
cheltuieli, mai ales dacă se ține 
seama de nivelul lor încă ridicat 
comparativ cu dotarea tehnică a in
dustriei noastre. Tocmai pornind de 
la aceste sarcini, de la ponderea 
mare ce revine încă materiilor pri
me și materialelor, combustibililor și 
energiei electrice în cheltuielile de 
producție, prin Legea cu privire la 
gospodărirea fondurilor fixe, resur
selor materiale și aprovizionarea 
tehnico-materială — recent aprobată 
de sesiunea Marii Adunări Naționale
— se stabilesc răspunderi deosebit 
de importante în privința utilizării 
raționale și gospodăririi cu maxi
mum de grijă, de către fiecare uni
tate .socialistă, a resurselor materiale 
de care dispune. în spiritul legii și 
ținindu-se seama de rezervele mari 
existente în economie, în numeroase 
unități — așa cum s-a desprins și 
din exemplele citate mai sus — tre
buie să se acționeze hotărît. pe toate 
căile, in toate întreprinderile, pen
tru reducerea susținută a consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale. Mai mult ca oricind, 
acum, in cadrul pregătirilor pentru 
producția anului viitor, se cer in
tensificate eforturile în toate între- 
prinderile pentru stabilirea și apli
carea de norme și normative de con
sum de materii prime și materiale 
nu comparativ cu propriile realizări
— care nu sînt întotdeauna conclu
dente ~— ci la nivelul celor mai bune 
realizări pe plan mondial. Concomi
tent în întreprinderile în care s-au 
depășit consumurile specifice, s-a în
registrat risipă de materii prime și 
materiale — trebuie să se examine
ze cu întreaga răspundere cauzele a- 
cestei situații și să se acționeze ne- 
întîrziat pentru încadrarea în consu
murile planificate și recuperarea 
integrală a depășirilor înregistrate 
la unele norme. Este de datoria or
ganizațiilor de partid și de sindicat 
a comitetelor oamenilor muncii să 
desfășoare, paralel cu aplicarea mă
surilor de natură tehnică și organi
zatorică stabilite, o intensă muncă 
politico-educativă în rîndurile colec
tivelor de întreprinderi, pentru a 
concentra toată priceperea muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor spre 
înfăptuirea exemplară a acestei sar
cini majore trasate de partid pentru 
actualul cincinal — reducerea chel
tuielilor materiale de producție — cu 
convingerea fermă că pe această 
cale se ridică substanțial eficiența 
economică, sporește contribuția fie
cărei unități industriale la creșterea 
mai rapidă a venitului național
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DINEU ÎN ONOAREA PRIMULUI PRIMIRE Un an de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare

MINISTRU AL REPUBLICII SINGAPORE LA CONSILIUL DE STAT si asistentă mutuală intre România si Polonia7 J ’

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a o- 
ferit joi un dineu, la Palatul Con
siliului de Miniștri în onoarea pri
mului ministru al Republicii Sin
gapore, Lee Kuan Yew, și a soției 
sale.

Au luat parte Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu

Toastul președintelui

Consiliului de Miniștri al României
Salutînd prezența oaspeților din 

Republica Singapore, șeful gu
vernului român a spus : Consta
tăm cu satisfacție că relațiile ro- 
mâno-singaporeze prezintă o vă
dită tendință de extindere și di
versificare.

Nu putem să nu relevăm faptul 
că dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Singapore prezintă 
interes nu numai pentru țările și 
popoarele noastre, ci servește 
păcii- și colaborării internaționale 
în ansamblu.

Firește, instaurarea unui climat 
de înțelegere și încredere pe are
na mondială nu poate fi conce
pută fără respectarea strictă a 
acelor valori, principii și norme de 
drept și morală internațională, 

'atît de des citate în zilele noastre 
ți tot mai larg recunoscute ca 
unicul fundament al relațiilor in
terstatale.

Constantele politicii externe a 
țării noastre, poziția guvernului 
român față de problemele care 
frămîntă omenirea au fost în re
petate rînduri exprimate cu toată 
claritatea. Una din aceste con
stante o reprezintă dezvoltarea re
lațiilor cu țările mici și mijlocii, 
care însumează, cum bine se știe, 
cea mai mare parte a lumii. In 
această privință ne călăuzește, 
înainte de toate, respectul pro
fund pentru independența, suve
ranitatea națională, egalitatea în 
drepturi a tuturor popoarelor, 
pentru dreptul lor inalienabil de 
a exista și a se dezvolta de sine 
stătător, fără nici un amestec din 
afară, de a-și spune cuvîntul asu
pra tuturor problemelor vieții in
ternaționale. .

In continuare, vorbitorul a spus.; , 
în virtutea intereselor vitale ale , 
poporului român, a năzuințelor sale 
către înțelegere și colaborare in
ternațională, către pace, nu putem 
să nu manifestăm îngrijorare în 
legătură cu persistența în diferite 
puncte ale lumii a unor conflicte 
armate, focare de tensiune, precum 
și probleme litigioase acute. Reți
ne în mod special atenția noastră 
situația din Indochina, a cărei so
luționare o vedem în încetarea 
neîntârziată a războiului, în retra
gerea trupelor străine și crearea 
condițiilor necesare pentru ca po

lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
Mircea Malița, Teodor Vasiliu — 
miniștri, membri ai conducerii u- 
nor ministere și instituții centrale, 
oameni de știință și cultură, gene
rali, alte persoane oficiale.

Au participat persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe primul ministru 
singaporez.

poarele să-și hotărască singure des
tinul, fără nici un amestec din 
afară. Considerăm, de asemenea, că 
este imperios necesară soluționarea 
conflictului din Orientul Apropiat 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate, de la a cărei adoptare 
se împlinesc zilele acestea patru 
ani.

România depune eforturi stărui
toare pentru realizarea securității 
pe continentul nostru, în așa fel 
încît, prin măsuri și angajamente 
ale tuturor statelor interesate, sâ 
existe garanția că popoarele Euro
pei se pot dezvolta liber, în condi
ții de destindere și pace, la adă
post de orice amestec străin.

Importanța securității europene 
ni se pare cu atît mai mare, cu cît

Toastul primului ministru 

al Republicii Singapore
Premierul singaporez a început 

prin a mulțumi, în numele său, al 
soției sale și al membrilor delega
ției,, pentru modul prietenos în care 
au fost primiți în România.

Referindu-se, apoi, la faptul că 
oamenii învață unii de la alții, 
vorbitorul a subliniat exemplul 
României, „care ne face și pe noi. 
•cei din Singapore, să încercăm să 
fim prieteni cu toată lumea. Tre
buie să privim la ceea ce faceți 
dumneavoastră pentru că dumnea
voastră sînteți mai avansați decît 
noi".

„Noi,, sîntem prieteni cu Uniunea 
Sovietică, cu Statele Unite ale 
Americii. Dumneavoastră sînteți 
prieteni și cu Republica Populară 
Chineză. Poate că într-o zi și noi 
vom fi prieteni ai Republicii 
Populare Chineze. După părerea 
mea, avantajul de care se bucură 
Europa în comparație cu Asia este 
faptul că Europa a învățat, de pe 
urma celor două războaie mondia
le, că războiul nu soluționează pro
blemele și aceasta a făcut posibilă 
destinderea în Europa sau, dacă

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și pri
mul ministru al Republicii Singa
pore, Lee Kuan Yew, au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

ea constituie un factor de pace nu 
numai pentru acest continent, ci și 
în întreaga , lume. Realitatea înve
derează că acțiuni cu caracter lo
cal, îndreptate spre rezolvarea, în 
spiritul înțelegerii și cooperării, a 
problemelor specifice zonelor res
pective, au o influență pozitivă a- 
șupra climatului general interna
țional. aduc o contribuție la conso
lidarea păcii pe întreaga planetă.

Nutresc speranța că vizita dum
neavoastră și a celorlalte personali
tăți din Singapore va marca un 
moment de seamă în desfășurarea 
relațiilor româno-singaporeze, va 
contribui Ia dezvoltarea legăturilor 
dintre țările și popoarele noastre, 
la cauza generală a colaborării ți 
păcii în lume.

In încheiere, președintele Consi
liului de Miniștri a toastat pentru 
prosperitatea poporului singaporez, 
pentru prietenia dintre Republica 
Socialistă România șl Republica 
Singapore, în sănătatea doamnei 
Lee Kuan Yew, a primului minis
tru singaporez, a celorlalți distinși 
oaspeți, a tuturor celor prezenți.

vreți, începutul destinderii în Eu
ropa".

Vorbitorul a salutat faptul că 
Premiul Nobel pentru pace a fost 
acordat cancelarului Republicii 
Federale a Germaniei, Willy 
Brandt, și a declarat : „Cred că 
nimeni nu și-ar fi închipuit în 
1939 sau în 1941 că un conducător 
al Germaniei s-ar fi putut duce la 
Varșovia pentru a încerca să îm
pace lucrurile care au fost create 
de germani". Vorbitorul și-a ex
primat speranța că și în Asia se 
va ajunge la o asemenea apre
ciere a realităților, ceea ce va 
face posibil un punct de vedere 
optimist asupra problemelor vieții. 
„Dacă a fost un lucru pe care 
l-am învățat astăzi, apoi acesta 
este cum să fiu un optimist inco
rigibil", a încheiat oaspetele.

Premierul singaporez a toastat 
pentru prosperitatea României și 
a poporului ei, pentru relații de 
înțelegere cît mai mari între cele 
două țări, pentru o tot mai largă 
dezvoltare a relațiilor comerciale 
între România și Singapore.

Vicepreședintele Consiliului de-Stat 
al Republicii Socialiste România 
Emil Bodnaraș a primit joi în 
audiență pe cardinalul Julius Dopf- 
ner, arhiepiscop de . Munchen și 
Freising, președintele Conferinței 
episcopilor romano-câtolici din Repu
blica Federală a Germaniei.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Justinian Marina, patriarhul

Sosirea unei delegații a Federației
Sindicatelor din Finlanda

Joi seara, a sosit în Capitală dele
gația Federației Sindicatelor din 
Finlanda (S.A.K.), condusă de Nulo 
Hămălăinen, președintele federației, 
care, la invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România va face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

La Baia Mare s-au deschis lucrările „Cursului superior 
ile planificare sanitară"

La Baia Mare au început joi lucră
rile „Cursului superior de planificare 
sanitară", organizat de Biroul regio
nal pentru Europa al Organizației 
Mondiale a Sănătății. Această mani
festare întrunește personalități me
dicale din Algeria, Belgia, Elveția, 
Franța, R. F. a Germaniei, Luxem
burg, Polonia, România și Spania. 
Timp de șase zile participanții vor 
susține referate de specialitate cu ca

CITITORI !

Reînnoiți-vă din timp abonamentele 
pentru anul 1972 la ziarul 

„SCÎNTEIA“

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
în general călduroasă în cea mai 
mare parte a țării. Cerul a fost tem
porar noros. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aeru
lui la orele 14 oscila între 8 grade 
la Avrămeni și Cotnari și 21 grade 
Ia Timișoara, Lugoj, Oravița și Man
galia. In București : Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Tem
peratura maximă a fost de. 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13. 14 si 15 noiembrie a. c. In 

Bisericii ortodoxe române, și Dumitru 
Dogaru, președintele Departamentu
lui Cultelor.

A fost de față Erwin Wickert, am
basadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești.

*
Ambasadorul R. F. a Germaniei a 

oferit joi după-amiază o recepție in 
onoarea cardinalului Julius Dopfner.

(Agerpres)

oaspeții au fost salutați de Virgil 
Trol’in, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., de membri ai Bi
roului și Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
activiști ai consiliului.

A fost prezent Kaarlo Măkelă, am
basadorul Finlandei la București.

(Agerpres)

racter aplicativ privind activitatea de 
protecție a mamei și copilului, pre
venirea și lupta împotriva. pneumo- 
coniozelor și altele, Cursanții vor 
avea totodată prilejul să cunoască 
noile obiective medico-sanitare din 
județ ridicate în cadrul programului 
național de apărare a sănătății ce
lor ce muncesc, precum și condițiile 
asigurate pentru acordarea asistenței 
sanitare în țara noastră.

Vremea va continuă să se răcească. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
în jumătatea de sud, unde se vor 
Semnala precipitații locale sub for
mă de burniță și ploaie. In celelalte 
regiuni precipitațiile, atît sub formă 
de pioaie, cît și lapoviță și ninsoare, 
vor fi mai reduse ca frecvență 
și cantitate. Vînt cu intensificări 
din sectorul nord-estic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 5 și plus 2 grade în nord și în
tre 1—7 grade în rest. Maximele 
vor oscila între 4—12 grade, local 
mai ridicate la începutul intervalu
lui. In București : Vremea va conti
nua să se răcească ușor. Cerul va fi 
mai mult noros. Se vor semnala pre
cipitații sub formă de ploaie și 
burniță. Vînt cu intensificări din 
nord-est Temperatura aerului în 
scădere.

UN DOCUMENT AL PRIETENIEI
SI COLABORĂRII ROM ANO POLONE

In evoluția ascendentă a relațiilor 
prietenești, de frăție internationa
lists, româno-polone, data de 12 no
iembrie 1970 a înscris un eveniment 
marcant : semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Polonă. 
Continuînd, în condițiile actuale, pre
vederile vechiului tratat din 1949. 
acesta a statornicit cadrul politic și 
juridic propice pentru extinderea, 
întărirea și adîncirea prieteniei și a- 
lianței dintre popoarele noastre, a 
cooperării reciproce pe multiple pla
nuri, în interesul comun al dezvol
tării operei de construcție socialistă 
în cele două țări, al unității țărilor 
socialiste.

Legăturile și relațiile de colaborare 
româno-polone au rădăcini adine im
plantate în lupta dusă de popoarele 
noastre de-a lungul secolelor pentru 
apărarea și afirmarea ființei lor na
ționale, pentru înfăptuirea idealuri
lor de libertate și progres social. 
Forțele democratice și progresiste, 
partidele comuniste din cele două 
țări au acționat consecvent pentru 
întărirea și dezvoltarea raporturilor 
dintre popoarele român și polon, au 
fost solidare în lupta împotriva ex
ploatării și asupririi, a imperialis
mului si fascismului, pentru apăra
rea intereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii. In condițiile cons
truirii socialismului, relațiile dintre 
țările și popoarele noastre au do- 
bindit un conținut nou, s-au ridicat 
pe o treaptă superioară, întemein- 
du-se pe comunitatea de orîndui-re, 
de ideologie, de scopuri și aspirații, 
între România și Polonia s-au dez
voltat și diversificat an de an cola
borarea pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, spre bi
nele ambelor popoare și corespunză
tor intereselor generale ale cauzei 
socialismului.

Cu sentimente prietenești, de pro
fundă simpatie, poporul român ia cu
noștință de rodnica activitate a po
porului polonez, de realizările sale 
în construcția socialistă. în țara 
noastră este urmărită cu interes și 
satisfacție activitatea depusă în ulti
ma vreme de Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez pentru rezolvarea unor 
probleme complexe privind progre
sul economiei, perfecționarea orga
nizării vieții sociale, adîncirea con
tinuă a democrației socialiste, dez
voltarea multilaterală a societății — 
toate sub egida întăririi rolului con
ducător al partidului, a legăturilor 
sale cu masele — activitate ce cu
noaște o și mai puternică eferves
cență creatoare în această perioadă 
premergătoare celui de-al VI-lea 
Congres al P.M.U.P.

Bogată în realizări, este și activi- 
tatea constructivă a poporului nos
tru, angajat cu toate forțele și în
treaga energie în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dez
voltate, sub conducerea partidului, 
pe calea înfloririi României socialiste 
și a ridicării nivelului material și 
spiritual al tuturoi- cetățenilor. Re
centa plenară a Comitetului Central, 
aprobarea entuziastă de către între
gul nostru popor a programului ela
borat de partid pentru formarea o- 
mului nou deschid perspective dhi 
cele mai largi ridicării țării noastre 
pe trepte mereu mai înalte ale civi
lizației socialiste.

Progresele realizate de cele două 
țări se constituie ca premise tot mai 
favorabile pentru continua dezvol

tare a colaborării reciproce în. toate 
sectoarele de activitate.

Un cadru amplu de manifestare și, 
totodată, un factor motor de adîncire 
și multiplicare a legăturilor româno- 
polone îl asigură dezvoltarea rela
țiilor frățești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, pe baza principiilor 
marxism-lenlnismului, a internațio
nalismului proletar. In acest cadru 
s-au afirmat ca momente fructuoase 
vizitele și contactele reciproce pe li
nie de partid, ca și cele pe linie de 
stat, schimburile de păreri și de ex
periență, consultările în probleme de 
interes comun — toate răsfrîngîn- 
du-se pozitiv asupra ansamblului co
laborării româno-poloneze. Aceste 
contacte au evidențiat, totodată, ho- 
tărîrea ambelor părți de a acționa cu 
vigoare, așa cum prevede și Trata
tul, pentru întărirea prieteniei și 
unității statelor socialiste, pentru 
extinderea colaborării cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire so
cială, pentru consolidarea păcii ți 
securității, in Europa și în lume.

In spiritul prevederilor Tratatului, 
au fost încheiate un șir de acorduri, 
printre care consemnăm cel privind 
livrările reciproce de mărfuri în pe
rioada 1971—1975, care stipulează o 
majorare a schimburilor cu 80 la 
sută, comparativ cu perioada simi
lară precedentă. Recenta întîlnire de 
lucru a președinților celor două părți 
în Comisia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare economică a 
prilejuit punerea de acord a sferei 
și formelor de colaborare economică 
intre cele două țări în domenii de 
interes reciproc, cum sînt industria 
minieră, metalurgia neferoaselor, 
construcția de mașini, siderurgia, 
chimia etc.

La evoluția pozitivă a relațiilor bi
laterale a contribuit și vizita la Var
șovia, in luna iulie, a ministrului a- 
facerilor externe ai țării noastre, care 
a prilejuit un larg și fructuos schimb 
de păreri asupra stadiului și colabo
rării româno-polone și a evidențiat: 
noi' posibilități de extindere a aces
teia, în special în domeniul coope
rării in producție și al cercetării teh- 
nico-științifice. Pe plan cultural, s-a 
convenit să se întreprindă măsuri 
concrete in vederea semnării conven
ției privind deschiderea unor centre 
culturale in capitalele celor două 
țări, precum și alte măsuri de na
tură să contribuie la mai buna cu
noaștere și apropiere dintre popoa
rele noastre.

Aceste evoluții atestă, pe diferite 
planuri, că Tratatul reprezintă un 
instrument fertil și corespunde intru- 
totul intereselor fundamentale ale 
celor două țări și popoare, năzuin- 

/țelor. lor de a țrăi. în bună prietenie, 
de a se ajute1 reciprbc în opera de 
făurire a'’sociiillsfnulUi, contribuind, 
în același timp, Ia întărirea siste
mului mondial socialist, la promova
rea cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

Cu prilejul primei aniversări • 
noului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între România 
și Polonia, poporul român transmite 

, un cald salut frățesc poporului polo
nez, îi urează din toată inima noi 
izbînzi în activitatea sa creatoare, 
sub” conducerea P.M.U.P., pentru în
florirea mai departe a Poloniei popu
lare, pentru triumful țelurilor socia
lismului, progresului și păcii.

Gabriela BONDOC

Cronica zilei
Intr-o telegramă adresată ministru

lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mănes
cu, Murtadha Saeed Abdul Baqi, 
mulțumește pentru felicitările trans
mise cu ocazia numirii sale în func
ția de ministru al afacerilor externe 
al Republicii Irak.

*
Ambasadorul Republicii Populare 

Chineze la București, Cian Hai-fun, 
a oferit, joi seara, în cinstea an
samblului artistic „Doina", care a 
întreprins recent un turneu în 
China, o recepție care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

★
Ministrul afacerilor externe, Cor

neliu Mănescu, a primit, prin am
basadorul Republicii Niger acreditat 
în România, o telegramă de condo
leanțe din partea guvernului și po
porului nigerian în legătură cu ca
tastrofa de la Certej-Săcărimb.

De asemenea, ministrul român al 
afacerilor externe a primit o tele
gramă de condoleanțe din partea 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Zair, Mario Cardoso.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala 

delegația de specialiști in construcții 
din Tanzania, condusă de John 
Aaron Mhaville, ministrul terenuri
lor, locuințelor și dezvoltării urbane, 
care a făcut o vizită de documentare 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Petre 
Blajovici, președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și Admi
nistrația Locală și alte persoane ofi
ciale.

★
Muzeul de artă al Republicii So

cialiste România a găzduit joi o sea
ră muzeală artistică intitulată „Cul
tura persană de-a lungul veacurilor".

Au participat profesori, elevi, mu
zeografi, colecționari și iubitori de 
artă, precum și reprezentanți ai am
basadei Iranului la București.

Cu același prilej, în holul muzeului 
a fost amenajată o expoziție de foto
grafii documentare, care reunește 
imagini reprezentînd celebre, monu
mente persane.

★
După cum anunță Asociația Gene

rală a Vînătorilor și Pescarilor Spor
tivi sezonul de vinătoare din acest 
an începe la 15 noiembrie pentru fa
zani și la 28 noiembrie pentru iepuri.

Vînătoarea se va desfășura conform 
reglementărilor în vigoare și va fi 
organizată de către asociațiile jude
țene sau filialele de vinătoare și pes
cuit sportiv.

(Agerpres)

HANDBAL: „TROFEUL CARPAȚI"

România — R.F. a Germaniei 19-15

Campionatul european de fotbal
• AMĂNUNTE DE LA JOCURILE DISPUTATE MIERCURI

• 0 DECLARAȚIE A ANTRENORULUI L. N0VAK

GALAȚI (prin telefon). — Timp 
de peste 5 ore, circa 2 500 de specta
tori (maximum ce poate cuprinde 
tribunele noii săli a sporturilor din 
Galați... inclusiv scările de acces) au 
urmărit entuziasmați lupte pentru 
victorie ce s-a dat în toate cele 4 
meciuri, contînd pentru „Trofeul Car- 
pați". Caracterul oarecum decisiv al 
partidelor a influențat, sau mai bine 
zis a suplimentat, ambiția competi
torilor. Rareori am asistat la atîte 
risipă de forță, la un adevărat torent 
de energii — energii nebănuite, după 
eforturile extraordinare depuse in 
zilele precedente. Tensiunea pe te
ren și în tribunele arhipline a cres
cut cu fiecare meci. Ceva mai calm
— în raport cu ceea ce avea să ur
meze — a fost meciul inaugural al 
zilei : Norvegia — Franța. Și aceas
ta pentru că, în mod neașteptat pînă 
și pentru ziariștii francezi sosiți la 
Galați, handbaliștii francezi nu au 
mai avut chiar atita eficiență la 
poartă. Parcă în replică, echipa nor
vegiană a făcut ieri dovada unei 
excelente eficacități, înscriind gol 
după gol, de la pauză prel’igurîn- 
du-se o victorie la un scor confor
tabil (după 30 de minute de joc nor
vegienii conduceau cu 13—2). Guy 
Gaubert, trimisul ziarului „L’Equipe", 
avea o explicație pentru ineficacita
tea de ieri a conaționalilor săi : „In 
fața unei apărări ca a norvegienilor
— un zid masiv de nepătruns — 
echipa franceză a dat un examen al 
maturității sale. Și nu se poate spune 
că l-a absolvit din moment ce a 
marcat foarte, foarte puțin. Echipei 
noastre, în continuă Înnoire, Ii lip
sesc șuterii de clasă...".

Echipa secundă a țării noastre 
avea să obțină, in continuare, o fru
moasă, dar foarte muncită victorie 
in fața selecționatei Spaniei. Con
duși pînâ în minutul 20, handbaliștii 
români au egalat și apoi s-au des
prins încet, dar sigur, in cîștigători. 
Hornea, Goran, Cîrlan, Moldovan — 
ca să ne referim doar la cei meri
tuoși — au avut principalul rol în 
organizarea și eficacitatea echipei. 
Scor final 20—17 (12—10), pentru 
echipa română.

Iugoslavia — Ungaria, o partidă 
care s-a înscris, cum se și presupu
nea, intr-un crescendo de interes 
pentru publicul spectator, pentru 
specialiști. Echipele înseși de forțe 
egale, dar jucînd în maniere diferi
te, au dat un veritabil spectacol de 

handbal. Iugoslavii au mizat mult 
pe contraatacuri, „armă" cu care 
și-au asigurat de la început un avan
taj liniștitor. Poate că nici ei înșiși 
nu au crezut că la pauză vor con
duce cu 6 puncte diferență în fața 
unei formații robuste, cu foarte 
multă experiență și... neînvinsă pînă 
aseară. Lavrnic (6 goluri) și Pokra- 
jac (5) au fost cei mai buni șuteri 
ai echipei iugoslave, care a cîștigat 
cu scorul de 24—11 (11—5). Se cu
vine subliniată și forma excelentă a 
portarului Arslanagic pentru care, 
însă, în vreo 4—5 rînduri au apărat... 
barele.

A urmat derbiul serii : România — 
R.F. a Germaniei. S-au întîlnit două 
echipe care, după meciurile de marți 
și miercuri, aveau același număr de 
victorii și exact același golaveraj. In 
precedentele 10 meciuri directe, dis
putate în decursul anilor, 6 victorii 
reveniseră românilor, iar 4 vest-ger- 
manilor. Partida de acum, cu impor
tanța ei specială pentru cucerirea 
trofeului, a avut — nici nu se putea 
altfel — o desfășurare extrem, de 
strînsâ, cu angajarea totală, fizică și 
tehnlco-tactlcă, a tuturor jucătorilor 
aflați pe teren. începutul partidei 
este de bun augur pentru echipa 
noastră. După 10 minute de joc spec
taculos — în apărare foarte sigur 
(Penu excelent !) și cu o înaintare 
plină de fantezie și neiertătoare în 
fața porții (merite speciale pentru 
Gațu, Gruia, Samungi) — tricolorii 
conduc cu 7—1. Lupta devine mai 
îndîrjită, handbaliștii vest-germani 
preluind oarecum inițiativa in urmă
toarele 10 minute. Finalul reprizei a- 
parține, totuși,jucătorilor noștri. La 
pauză ei conduceau cu 14—8. In re
priza secundă, ambele formații prac
tică un joc de uzură ; oboseala își 
spune și ea cuvîntul. Avantajul nos
tru scade pînă la 3 goluri (14—11 în 
minutul 35 ; 17—14 in minutul 54). 
Meciul insă este ca și terminat, Gruia 
și apoi Chicid înscriu încă de două 
ori. în aplauzele publicului, care și-a 
adus contribuția la această victorie, 
echipa României cîștigă cu scorul 
final de 19—15.

Astăzi este zi de odihnă. Vor urma 
insă două zile cu meciuri din ce in 
ce mai grele; se apropie sprintul fi
nal. Echipa noastră urmează să joace 
sîmbătă cu Ungaria, iar duminică cu 
Iugoslavia.

Ion DUMITRI»

In campionatul european de fotbal 
s-au disputat trei noi meciuri. Ju
cînd la Londra, în prezența a peste 
100 000 de spectatori, aflați in tribu
nele celebrei arene „Wembley", echi
pa Elveției a reușit să termine la 

4 egalitate : 1—1 cu echipa Angliei.
' Gazdele au deschis scorul în minutul 

9 prin Summerbee, iar oaspeții au 
egalat în minutul 26 prin Odermațt.

* <La Aberdeen, echipa Scoției a în
vins cu 1—0 selecționata Belgiei 
prin punctul marcat în minutul 8 de 
O’Hara. In sfîrșit, la Nantes, selec
ționata Franței a învins cu scorul de 
2—1 (0—0) echipa Bulgariei. Scorul 
a fost deschis de fotbaliștii bulgari, 
care au marcat in minutul 53 prin 
Bonev (lovitură de la 11 m). In con
tinuare, francezii au dominat, înscri
ind două puncte prin Lech (min. 65) 
și Loubet (min. 88). Jocul a fost ur
mărit de peste 10 000 de spectatori. 
Intîlnirea Irlanda de Nord — Spania 
a fost amînată.

♦
După întilnirea de antrenament de 

La Tabor, unde reprezentativa Ceho
slovaciei a întrecut, echipa locală cu 
scorul de 8—1, antrenorul L. Novak a 
făcut următoarea declarație : „Am în
cercat să jucăm in condiții cît maiÎN CÎTEVA RÎNDURI

IN OPTIMILE DE FINALA ale 
turneului internațional pe teren aco
perit de la Torquay, ION ȚIRIAC 
(România) l-a învins cu 6—4, 6—3 pe 
englezul Farrell. Pentru sferturile de 
finală s-au mai calificat printre al
ții : Fillol (Chile), Seegers (Republi
ca Sud-Africană), Wooldridge (An
glia), Matthews (Anglia) și Paisb 
(Anglia).

INTRE 14 și 15 NOIEMBRIE, ta 
Minsk (U.R.S.S.) va avea loc turneul 
internațional de lupte libere dotat 
cu trofeul „Cupa Medvedev". La a- 
ceastă competiție internațională vor 
participa și trei luptători români : 
Ion Dumitru (cat. 62 kg), Ion Mar
ton (cat. 90 kg) și Ștefan Stîngu (cat. 
peste 100 kg). 

apropiate de ceie care ne așteaptă în 
meciul de la București cu echipa 
României. Am practicat sistemul 
4—3—3, am lăsat adversarul să-și 
dezvolte atacurile în jumătatea sa. de 
teren și abia la centrul terenului 
reprezentativa noastră urma să ata
ce, iar după ciștigarea balonului să 
dezvolte rapid atacul și să contro
leze mișcarea celor trei jucători 
avansați... Sîntem mulțumiți, în ge
neral, de pregătirea jucătorilor noș
tri, cu excepția accidentării lui Zlo- 
cha, . înaintea terminării întilnirii. 
Mîine se va ști cit de serioasă este 
rănirea. Pollak a jucat o repriză și, 
după cît ml-am dat seama, rana lui 
veche nu i-a creat greutăți".

*
Despre jocul de antrenament al 

echipei cehoslovace, ziarul „Svobodne 
Slovo" scrie : „In meciul de ieri au 
fost rodați toți cei 17 jucători. 
O jumătate de oră gazdele au luptat 
pentru a obține un scor alb, ceea ce 
i-a ambiționat pe jucătorii reprezen
tativei noastre care, în următoarele 
11 minute, au înscris 3 goluri. Cel 
mai mare interes l-a stîrnit partici
parea la joc a lui Pollak, la care nu 
s-au văzut urmările accidentului. In 
a doua jumătate a meciului, apăra
rea naționalei a slăbit".

AU LUAT SFIRȘIT CAMPIONA
TELE INTERNAȚIONALE DE TE
NIS DE MASA ALE FRANȚEI de 
la Paris. In finala probei de simplu 
masculin, campionul lumii, suedezul 
Bengtsson, l-a învins cu 21—12, 
21—14, 21—7 pe francezul Secretin. 
La feminin, a cîștigat Pao Kin (R.P. 
Chineză) care a dispus cu 12—21, 
21—19, 21—19, 14—21, 21—12, de com
patrioata sa Cian Li.

CEA DE-A I2-A ETAPA A TU
RULUI CICLIST AL MEXICULUI 
disputată pe un circuit în apropierea 
orașului Zitacuaro (1 451 m) a fost 
cîștîgată de mexicanul Joaquin Mar
tinez, cronometrat în 4h 01’20”. tn cla
samentul individual conduce cubane
zul Aldo Arencibia, urmat la 25” de 
italianul Mario Corti și la 1’ de bel
gianul Van Cauter.

ASTĂ-SEARĂ ÎN SALA FLOREASCA

0 atractiva întîlnire de box:
România - R. D. Germană
, Astă-seară, cu începere de la ora 
19, sala sporturilor de la Floreasca 
găzduiește intîlnirea internațională 
amicală de box dintre selecționatele 
României și R.D. Germane. In ve
derea acestei întîlniri antrenorul Ion 
Popa a alcătuit următoarea formație 
in ordinea celor 11 categorii (de la

HOCHEI PE GHEAȚĂ

Steaua — Dinamo 2-1!
Campionatul republican de hochei 

pe gheață a programat aseară la 
patinoarul „23 August" din Capitală 
partida derbi dintre formațiile bucu- 
reștene Steaua și Dinamo. Hocheiștii 

S’noia. Stafia de la cota 1400 a tele cabinei

semimuscă la grea) : Aurel Mihai, 
C. Gruescu. V. Ivan, G. Pometcu, V. 
Antoniu. P. Dobrescu, V. Zilberman, 
Tudor Nicolaie, Al. Năstac, H. 
Stumpf și I. Alexe. Din echipa oas
pete se remarcă campionul olimpic 
M. Woike (semimijlocie), P. Tiepold 
(mijlociemică) și greul Limant.

de la Steaua au terminat învingători 
cu scorul de 2—1 (1—0, 0—0, 1—1).

Intr-un alt joc, echipa Agronomia 
Cluj a dispus cu 8—4 de formația A- 
vîntul Miercurea Ciuc.
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VIETNAMUL DE SUD

Aventurile militare

MOSCOVA

Întîlnire între conducători

Dezbaterile din Comitetul politic
sovietici și polonezi

Cartea romaneasca

din Belgrad

la Tîrgul internațional

NEW YORK 11. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, trans
mite : Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adu
nării Generale șl-a încheiat joi dezbaterile asupra problemei folosirii 
in scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic și a încheierii unul tra
tat internațional referitor la cooperarea dintre state în domeniul explo
rării și folosirii Lunii, a subsolului și spațiului circumselcnar, exclusiv 
în scopuri pașnice.

• Comentariu al agenției de presă 
„Eliberarea" cu privire la recenta 
vizită a ministrului apărării al 
la Saigon

S.U.A.

(Ager- 
al a-

Delegația Uniunii Sovietice a su
pus dezbaterilor un proiect de tratat 
care, în esență, stabilește statutul 
juridic al Lunii, interzice transfor
marea acestui corp ceresc intr-un 
teren de competiție militară sau de 
amplasare de baze militare și subli
niază inadmisibilitatea revendicării 
de drepturi exclusive de către vreun 
stat asupra Lunii sau a unor por
țiuni de teren selenar.

într-un proiect de rezoluție sem
nat de 11 state, între care și Româ
nia, se subliniază importanța deose
bită a cooperării internaționale în 
domeniul activităților pentru explora
rea pașnică și folosirea spațiului cos
mic, inclusiv a Lunii și a altor cor
puri cerești, in folosul tuturor sta
telor, pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești și înțelegerii reciproce 
dintre ele,' pentru prevenirea trans
formării Sclenei într-o zonă de con
flict internațional. Proiectul de rezo
luție subliniază, de asemenea, că, 
fiind singurul satelit natural al 
Terrei, Luna joacă un rol important 
în cucerirea spațiului cosmic de că
tre generațiile prezente și viitoare, 
în acest document se ia notă de pro
iectul de tratat supus de Uniunea 
Sovietică și se cere Comitetului pen
tru spațiul cosmic să acorde priori
tate definitivării proiectului de tratat 
internațional pentru stabilirea sta
tutului juridic al Selenei.

România este, de asemenea, coau
toare Ia un alt proiect de rezoluție 
în care se apreciază drept pozitivă 
activitatea generală a Comitetului 
O.N.U. pentru spațiul cosmic.

Noua inițiativă a Uniunii Sovietice 
vizînd elaborarea unui tratat inter
național privitor la Lună, sublinia 
delegatul român Traian Chebeleu în 
intervenția sa, este de natură să în
tărească contribuția Națiunilor Unite 
la dezvoltarea progresivă a dreptului 
spațial. România 
inițiativă a 
să statueze 
telor legată

cumlunar trebuie să fie ghidată de 
principiile Cartei Națiunilor Unite și 
ale dreptului internațional și să ducă 
la interzicerea folosirii satelitului 
natural al Pămintului în scopul re
curgerii la forță, la amenințarea cu 
folosirea forței sau Ia alte acte ostile.

Vorbitorul a arătat că România a- 
cordă o deosebită importanță întă
ririi rolului Națiunilor Unite în pro
movarea cooperării internaționale 
pentru utilizarea în scopuri pașnice a 
spațiului extraatmosferic și, ca atare, 
va face tot ce-i stă în putință pentru 
a-și aduce o contribuție pozitivă in 
această direcție.

Supuse votului, ambele proiecte de 
rezoluție au fost adoptate de Comi
tetul pentru problemele politice și de 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U.

★
Președintele actualei sesiuni a Adu

nării Generale a O.N.U., Adam Ma
lik, a anunțat miercuri că a sugerat 
ca dezbaterile pe marginea propu
nerii sovietice de convocare a unei 
conferințe mondiale asupra dezarmă
rii să fie reluate vineri. După cum 
se știe, discuțiile din cadrul Adună
rii Generale asupra acestei probleme 
au fost întrerupte în urmă cu o săp- 
tămînă, pentru a se aștepta sosirea 
delegației Republicii Populare Chi
neze.

VIETNAMUL DE SUD 11 
preș). — într-un comentariu 
genției de presă „Eliberarea" cu pri
vire la recenta vizită de patru zile 
a ministrului apărării al S.U.A., Mel
vin Laird, la Saigon, se arată că, în 
pofida declarațiilor sale optimiste cu 
privire la „succesele politicii de viet- 
namizare" și la „întărirea capacită
ții de luptă" a armatei saigoneze, 
ministrul american nu a putut as
cunde îngrijorarea Administrației 
S.U.A. față de situația din Vietna
mul de sud și intenția acesteia de a 
obține rezolvarea problemei vietna
meze pe cale militară. Scurt timp 
după sosirea lui Laird la Saigon, re
levă agenția, aviația americană și-a 
intensificat bombardamentele în Viet
namul de sud, Cambodgia, Laos și 
asupra teritoriului R. D. Vietnam, 
ceea ce demonstrează că imperialiș
tii americani pun la cale noi planuri 
agresive. Dar situația lor este din 
ce în ce mai grea. Aventurile mili
tare nu pot salva politica de „viet- 
namizare" a războiului, care este 
sortită unul eșec total, se subliniază 
în încheierea comentariului agenției 
de presă „Eliberarea".

MOSCOVA 11 (Agerpres). — A- 
genția T.A.S.S. informează că, la 10 
noiembrie, Edward Gierek, Piotr Ja- 
roszewicz și alți conducători polonezi 
s-au întîlnit la Moscova cu Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin și alți con
ducători sovietici.

In comunicatul dat publicității se

arată că schimbul de păreri care a 
avut loc intre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări s-a refe
rit la colaborarea sovieto-poloneză în 
toate domeniile și adîncirea ei pe 
viitor, precum și la probleme inter
naționale actuale.

Sosirea în Chile a delegației
guvernamentale cubaneze

SANTIAGO DE CHILE 11. — Tri
misul special Agerpres, Victor Sta- 
mate, transmite : Miercuri a sosit la 
Santiago de Chile delegația guverna
mentală cubaneză condusă de Fidel 
Castro, prim-ministru al guvernului 
revoluționar al Republicii Cuba. La 
aeroport au venit în întîmpinare 
președintele Salvador Allende, Clo- 
domiro Almeyda, ministrul aface
rilor externe, și alte oficialități chi
liene. Sute de mii de cetățeni ai ca
pitalei chiliene au salutat pe con
ducătorul cubanez.

Joi dimineață au Început, In pala
tul La Moneda, convorbirile oficiale

chiliano-cubaneze, inaugurate 
tr-o întrevedere între Fidel 
și Salvador Allende.

prin-
Castro

Instituirea sistemului 
cameral în Chile

uni

sprijină această 
Uniunii Sovietice menită 
faptul că activitatea sta- 
de Selena și spațiul cir-

★
NEW YORK 11 (Agerpres). —Re

prezentanții permanenți la O.N.U. ai 
R.S.S. Bieloruse, Bulgariei, Ceho
slovaciei, Cubei, Mongoliei, Poloniei, 
României, R.S.S. Ucrainene, Unga
riei și U.R.S.S. au adresat ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Democrate Germane, Otto Winzer, o 
invitație pentru a veni la sediul 
O.N.U. din New York în vederea u- 
nor consultări asupra unor probleme 
aflate pe agenda actualei sesiuni a 
Adunării Generale, care interesează 
direct R.D.G. O copie a invitației a 
fost înaintată secretarului general al 
O.N.U., U Thant.

Apel la acțiuni
de solidaritate împotriva
noilor arestări din Grecia

ROMA 11. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Zia
rul „L’Unita" anunță că președintele 
Comitetului Central al refugiaților 
politici greci, Mitsos Papadimitris, a 
adresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Italian, partidelor și 
mișcărilor democratice italiene, o 
scrisoare în care solicită „o viguroa
să acțiune de protest și de solidari
tate împotriva noilor arestări ce se 
efectuează în Grecia".

Președintele Comitetului Central al 
refugiaților politici greci reafirmă în 
scrisoarea sa unele dintre cele mai 
presante cereri ale forțelor democra
tice grecești, cum ar fi încetarea a- 
restărilor și proceselor ilegale, a de
portărilor și torturilor, revizuirea de 
către tribunalele civile a condamnări
lor pronunțate în mod ilegal de tri
bunalele militare speciale, eliberarea 
deținuților politici și a deportaților.

Adunarea reprezentanților tuturor partidelor și formați
ilor de opoziție care activează în ilegalitate în Catalonia 

a adoptat un

PARIS 11 (Agerpres). — Ziarul „I’Humanite" anunță că circa 300 de 
persoane, reprezentînd toate partidele și formațiile de opoziție care ac
tivează în ilegalitate in Catalonia, s-au întrunit la Barcelona în cadrul 
Adunării Cataloniei.

Barcelona în cadrul

SANTIAGO DE CHILE 11 (A-
gerpres). — în cadrul unei ceremo
nii oficiale, care s-a desfășurat la 
palatul „La Moneda" în prezența 
membrilor guvernului, șefilor parti
delor politice care alcătuiesc Frontul 
Unității Populare și reprezentanților 
altor organizații, președintele Salva
dor Allende a semnat proiectul de 
lege prin care se instituie în Chile 
sistemul parlamentar unicameral, 
care înlocuiește actualul Congres bi
cameral. „Prin crearea Adunării 
Populare, a spus șeful statului chi
lian, se realizează încă o măsură im
portantă înscrisă în programul Uni
tății Populare, cu importante semni
ficații umane și sociale".

Din nou, in această toamnă, 
marele pavilion al expoziției din 
Belgrad, situat in zona pitoreas
că din apropierea riului Sava, a 
cunoscut o vie animație. Aici 
a avut loc in prezența ofi
cialităților, a reprezentanților 
corpului diplomatic, a unui nu
meros public, inaugurarea Tir- 
gului internațional de carte, ma
nifestare tradițională găzduită 
in fiecare an de peste un dece
niu și jumătate de capitala iu
goslavă. Cuvintul inaugural a 
fost rostit de Iosip Vidmar, pre
ședintele Academiei de științe 
și arte a R. S. Slovene.

Și prin numărul editurilor din 
țara gazdă și prin ponderea par
ticipării de peste hotare, aceas
tă a 16-a ediție a Tirgului in
ternațional de carte de la Bel
grad este cea mai importantă de 
pină acum. Sînt prezente expo
nate ale caselor de editură din 
toate republicile iugoslave, ală
turi de care iau parte numeroa
se firme, întreprinderi poligra
fice și edituri din zeci de țări, 
printre care și întreprinderea 
românească de comerț 
„Libri".

Vizitat cu interes de 
meros public încă din . 
ore ale deschiderii Tirgului in
ternațional, standul țării noastre 
prezintă culegeri de texte ale 
unor cuvîntări, articole, rapoar
te ale secretarului general al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, publicate 
de Editura Politică din București 
sau de edituri din străinătate.

In cadrul standului sint expu
se principalele lucrări apărute

exterior
un nu- 
primele

in editurile politică, științifică 
și in alte edituri cu prilejul ani
versării unei jumătăți de veac 
de la crearea P.C.R.

Standul românesc reunește 
peste 750 de titluri de cărți tipă
rite de edituri din București și 
din. alte orașe importante atb 
țării, abordind o tematică din 
multiple domenii de activitate : 
politică, social-istorică, lucrări 
beletristice de prestigiu, albume 
de artă, o reprezentativă colec
ție de cărți pentru copii, cărți 
cu tematică economică, științi
fică, tehnică, medicală.

llustrind bogăția preocupă
rilor editoriale românești, stan
dul nostru cuprinde lucrări de 
o calitate grafică care se bucu
ră de aprecieri, volume dedica
te istoriei României, prezentă
rii unor realizări științifice și 
tehnice originale, opere ale scrii
torilor clasici și contemporani 
români, cărți ale scriitorilor a- 
parținind naționalităților con
locuitoare din țara noastră, tra
duceri ale unor opere valoroar 
se din literatura iugoslavă și 
universală. Un spațiu important 
este acordat producției editurii 
„Ion Creangă", care înfățișează 
creații variate ale literaturii 
pentru copii din țara noastră. 
Tîrgul internațional al cărții de 
la Belgrad va fi deschis pînă la 
17 noiembrie, perioadă în care 
reprezentanții editurilor din di
verse țări vor face un larg 
schimb de experiență și vor în

de schimburi 
categorii de

cheia contracte 
pentru diversele, 
cărți expuse.

George IONESCU

La adunarea din Catalonia au fost 
reprezentate Partidul Socialist Uni
ficat din Catalonia (comuniștii), 
Stînga Republicană catalană, Miș
carea socialistă din Catalonia, Uniu
nea democratică din Catalonia (de
mocrația creștină), Frontul național 
(radicalii de stînga), Partidul so
cialist de eliberare națională, Parti
dul Muncitoresc Revoluționar și 
Federația catalană a Partidului Mun
citoresc Spaniol (socialiști), precum 
și cele trei sindicate mai importan
te din regiune care activează în 
ilegalitate. Printre participant se 
aflau, de asemenea, numeroși preoți, 
avocați, arhitecți și reprezentanți ai 
unor asociații culturale și sportive. 
Hotărîrea privind întrunirea Adună
rii din Catalonia a fost luată în 
urmă cu zece luni, timp în care 
membri ai diferitelor grupuri și-au 
ales în mod democratic delegații la 
lucrările Adunării.

Adunarea a adoptat un program 
comun de luptă împotriva franchis- 
mului. în acest document se arată 
că participanții la Adunare — cata
lani de diferite tendințe, membri 
sau nemembri ai unor organizații 
politice, reprezentanți ai diferitelor 
pături ale populației, muncitori, ță-

intelectuali, liber 
r__ _ , Barcelona și din
alte părți ale țării — apreciază că 
actuala criză a regimului, în cadrul 
căreia procesul de la Burgos a con
stituit o manifestare evidentă, ne
cesitatea mobilizării păturilor popu
lare și necesitatea de a se opune cu 
fermitate manevrei de continuare a 
dictaturii prin instaurarea lui Juan 
Carlos ca succesor al dictatorului, 
cu titlul de rege, impun adoptarea 
unei alternative democratice; bazată 
pe o platformă minimală accepta
bilă tuturor forțelor și sectoarelor 
reprezentate în Adunare. Această 
platformă cuprinde obținerea am
nistiei generale pentru deținuțiî și 
exilații politici, restabilirea liber
tăților democratice fundamentale, 
restabilirea provizorie a instituțiilor 
și principiilor statutului din 1932, 
coordonarea acțiunilor întregului 
popor în lupta democratică.

Adunarea face apel Ia toți cej care 
locuiesc și muncesc în Catalonia 
să-și intensifice eforturile pentru 
realizarea rapidă a unității de ac
țiune a tuturor forțelor democrati
ce, pentru 
în lupta de 
represiunii, 
presiunii și

ranl, studenți, 
profesioniști din

înfăptuirea solidarității 
sprijinire a victimelor 

în vederea curmării re- 
a obținerii amnistiei.

agențiile de presă transmit
Ciu En-Iai, premierul Consi

liului de Stat al R. P. Chineze, și 
Go Mo-jo, vicepreședinte al Comite
tului Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, președinte de onoare al Aso
ciației de prietenie China—Japonia, 
au primit delegația Consiliului Națio
nal japonez pentru restabilirea rela
țiilor diplomatice dintre Japonia și 
China. Cu acest prilej, menționează 
agenția China Nouă, a avut loc o 
discuție prietenească. Pe de altă par
te, oficialitățile chineze l-au primit 
pe guvernatorul orașului Tokio, Ryo- 
kichi Minobe, cu care au avut o con
vorbire prietenească.

Parlamentul britanic a 
hotărît să prelungească cu 
încă un an sancțiunile eco
nomice impuse Rhodesiei 
în urmă cu șase ani, ca urmare a 
declarației unilaterale de independen
ță a guvernului minoritar condus de 
Ian Smith.

0 expoziție de artă apli
cată românească afost des- 
chisă timp de o lună la Alma Ata. 
Expoziția a cuprins peste 200 de lu
crări din lemn incrustat, ceramică, 
obiecte de port popular, țesături de
corative și alte’fe.

întîlnire M. Kohl - E. Bahr. 
Secretarul de stat la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane, Michael 
Kohl, și secretarul de stat la Cance
laria Federală a R. F. a Germaniei, 
Egon Bahr, însoțiți de delegații și 
de experți, s-au întîlnit din nou la 
11 noiembrie pentru a continua tra
tativele asupra unui acord cu privire 
la transportul de tranzit între R.F.G. 
și Berlinul occidental, precum șț asu
pra unei convenții în domeniul trans
porturilor între R.D.G. și R.F.G. 
După cum menționează comunicatul 
dat publicității la încheierea întîlni- 
rii de joi, au fost obținute progrese 
în reglementarea unor probleme care 
constituie obiectul tratativelor.

delegației italiene
Chineză. Preraiend 

de Stat al R. P. Chineze, 
a avut o întrevedere cu

Cînd, In martie, generalul Lanusse 
își asuma președinția Argentinei, 
pronosticurile nu se deosebeau de 
cele obișnuite după fiecare „pronun- 
ciamiento", dată fiind mai ales for
mația descrisă ca esențialmente mi
litară și conservatoare a noului pre
ședinte. Părerile au început să se 
schimbe însă după ce au fost reabi
litate partidele politice. Lanusse a 
declarat deschis „jocul politic", che- 
mînd la realizarea unui’ „acord na
țional" și, spre surpriza multora, 
chiar intinzînd mina fostului preșe
dinte Peron. în acest scop, el a în
ceput cu Peron negocieri care con
tinuă și în prezent prin intermediul 
emisarilor ce se deplasează în ritm 
alert între Buenos Aires și Madrid. 
Continuînd firul promisiunilor for
mulate de guvernul actual, se aș
teaptă ca alegerile fixate pentru mar
tie 1973 să aducă un președinte civil, 
nu neapărat peronist, dar care să re
prezinte concomitent garanții pentru 
peronism și pentru forțele armate.

Campania în jurul acordului națio
nal îl pune pe președinte într-o po
ziție logic confortabilă : cine rămîne 
contra guvernului înseamnă că e 
contra alegerilor, a predării puterii 
către civili și „reîntoarcerii militari
lor în cazărmi" și, prin urmare, con
tra normalizării vieții politice și eco
nomice. Lucrurile nu stau însă atît 
de simplu. în ultimii 16 ani, viața 
politică a Argentinei a fost dominată 
de binomul peronism-antiperonism, 
în tot acest timp frînele puterii aflîn- 
du-se în miinile elitei militare. Pe
rioadele în care au fost pre
ședinți Frondizi, Guido și Illia au 
fost doar scurte interimate care, în 
esență, nu au modificat nimic, ser
vind aceluiași statu-quo tradițional, 
sub supravegherea comandamentu
lui militar. în toată această perioadă, 
accesul peronismului la viața poli
tică a fost interzis, aplicîndu-se chiar 
„lovituri preventive" pentru a-i îm
piedica afirmarea. Nu numai pero
nismul, ci și celelalte forțe progre
siste figurau pe lista neagră, existînd 
o limpede delimitare : funcționau le
gal doar acele grupări a 
tare nu aducea atingere 
Ilgarhiei argentinene și 
rilor străine.

Dar anii restricțiilor și 
au fost totodată ani de constantă de
teriorare a „peisajului" economic și 
social din Argentina. în acest răstimp, 
Argentina a pierdut categoric sta
tutul de „cea mai dezvoltată țară a 
Americii Latine". Cu o economie ba
zată pe exporțurile de produse ani
maliere, ea importă în prezent — 
după calcule oficiale — cu 800 mi
lioane de dolari mai mult decît ar 
permite o balanță echilibrată. Dato
ria externă oscilează în jur de cinci 
miliarde dolari. Pînă la sfîrșitul anu
lui, guvernul are de achitat un mi-

liard și jumătate de dolari, în con
diții cînd, în urmă cu o lună, rezer
vele Băncii centrale depășeau doar 
cu ceva 600 milioane dolari. „Situație 
dramatică" — își intitula un comen
tariu ziarul „La Razon", observînd 
între altele că recenta decizie prezi
dențială de a sista toate importurile 
„nu e decît un paliativ, imposibil 
de menținut mult timp". Reflexele 
pe plan social sînt pe măsura dete
riorării economice : șomaj crescînd, 
majorarea continuă a costului vieții 
și alte consecințe nefaste, ceea 
face ca mișcarea revendicativă
capete amploare, în ciuda apelurilor

ce 
să

menea, rezolvarea problemelor socia
le stringente ale țării, potrivit inte
reselor și aspirațiilor maselor largi 
populare, abolirea legislației represi
ve, în baza căreia au fost aruncați 
in închisori sute de lideri politici. Co
muniștii critică tendința guvernului 
de a purta negocieri numai cu gru
pările favorabile acestuia, refuzul au
torităților de a permite ca un ade
vărat „acord național" să includă toa
te forțele progresiste, patriotice, în 
vederea rezolvării marilor probleme 
care stau în fața societății contempo
rane argentinene.

Deocamdată, încercînd să capteze

Regrupări pe scena
politică argentineană

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU PENTRU AMERICA 
LATINA

căror orien- 
pozițiilor o- 

monopolu-

„congelării'

oficiale invocînd „necesitatea de pace 
socială".

In fața soluției electorale, grupă
rile politice argentinene s-au divizat 
în două tendințe principale. Una din 
ele este „Hora del pueblo" (Ora po
porului) — alcătuită din peroniști, 
radicali-populari și alte forțe mai 
mici — care constituie deocamdată 
sprijinul civil al guvernului. Cea 
de-a doua poartă numele de „En- 
cuentro nacional del pueblo argenti
ne" (Regruparea națională a poporu
lui argentinean) și se pronunță „con
tra amenințării unei lovituri de ex
tremă dreaptă, contra creșterii costu
lui vieții și șomajului, pentru elibera
rea deținuților politici, pentru recu
perarea patrimoniului național din 
mîinile monopolurilor și contra far
sei marelui acord național". Partidul 
Comunist din Argentina, a cărui acti
vitate continuă să fie sub interdicție, 
se afirmă ca principala forță a aces
tei grupări. într-un manifest recent 
este denunțată poziția de discrimina
re față de partidul comunist, care 
este împiedicat să participe în mod 
liber la viața politică a țării. în docu
mentele partidului se cere, de ase-

simpatia peronismului, guvernul a 
consimțit la un gest de conciliere 
— respectiv a decis, între altele, 
să restituie lui Peron resturile pă- 
mîntești ale fostei sale soții „Evita" 
(Eva Duarte, militantă socială foarte 
populară în timpul guvernării pero- 
niste), terminînd astfel cu unul din 
multele motive de disensiuni. Dacă 
negocierile vor avansa, se prevede că 
guvernul ar putea să-l integreze pe 
Peron în drepturile sale de cetățean 
argentinean și de general, cu tot ce 
decurge de aici, minus — asigură 
analiștii — pretenția de a candida la 
președinție.

Din exilul său de Ia Madrid, Peron 
controlează — teoretic — în Argenti
na cel puțin patru milioane și jumă
tate de voturi ale peroniștilor fideli, 
fiind imposibil de evaluat numărul 
peroniștilor din diversele fracțiuni 
„neortodoxe". Multă lume se întrea
bă cum de s-a menținut peronismul 
după atît timp de „carantină" și mai 
ales cum de această mișcare gravi
tează încă în jurul unui ex-preșe- 
dinte exilat. Motivele sint numeroa
se, dar cîteva par determinante. în 
timpul guvernării sale, Peron nu a

rupt relațiile de dependență ale Ar
gentinei și nici nu a răsturnat supor
tul economico-social al oligarhiei. Dar 
imperative politice și sociale l-au 
condus la adoptarea unui șir de mă
suri importante în favoarea maselor 
populare. Pentru prima oară in în
treaga istorie a Argentinei s-a insti
tuit o legislație care recunoștea 
drepturi pentru „descamisados" (să- 

.răcimea „fără cămăși") și îi proteja 
de excesele patronilor. Nici pînă 
atunci și nici de atunci masele dez
moștenite din Argentina nu au be
neficiat de un asemenea statut, ceea 
ce nu putea să fie uitat.

Mișcare lipsită de o ideologie pro
prie și unitară, peronismul a suferit 
cu timpul modificări atît în ce pri
vește compoziția socială, cît și ca. 
obiective politice. Sub aceeași em
blemă întîlnim azi o gamă variată 
de tendințe, începînd de la forțe con- 
servatoare pînă la grupuri de gue
rila, ceea ce-i determină pe unii ob
servatori să afirme că în prezent nu 
ar exista propriu-zis peronism, ci doar 
o serie de fracțiuni care invocă nu
mele ex-președintelui, fără ca acest 
lucru să implice neapărat acceptarea 
obiectivelor sale. Pentru a-și conser
va pe cît posibil condiția de lider, 
Peron s-a adaptat cu abilitate 
prejurărilor, avînd grijă să «' 
cărei grupări impresia că se 
de sprijinul său. De aceea, 
sale de poziție sînt vagi sau 
dictorii. Planul electoral al 
nului îl confruntă însă acum 
cesitatea unor definiri și în 
de ele se prevăd inevitabile 
pări în sînul peronismului, atît în ex
presia sa sindicală (majoritatea or
ganizațiilor din Confederația Gene
rală a Muncii), cît și în cea politică. 
Mișcarea justițialistă.

Rezistența față de planul guvernu
lui provine din două direcții opuse. 
Mai întîi, pentru largi sectoare poli
tice ieșirea Argentinei din situația de 
criză și instabilitate nu poate fi re
dusă la un act electoral, ci e nevoie 
de garanția unor reforme structurale 
în organismul economic și social. în 
absența unei asemenea garanții, pro
iectatul acord ar putea însemna doar 
o manevră de perpetuare ..legală" a 
realităților de pînă acum. Pe de altă 
parte, extrema dreaptă nu se con
formează cu perspectiva unei des
chideri politice și îndeosebi cu inte
grarea peronismului, considerîndu-le 
un „pericol" căruia îi trebuie opus 
un guvern forte. într-acolo țintea re
centa rebeliune militară din Azul și 
Olavarria. între optimism prudent și 
rezistență fățișă, negocierile în vede
rea acordului avansează lent, lăsînd 
să se întrevadă încă destule runde 
dificile.

Congresmanul John Monagan a 
informat că, în perioada ianua
rie—august 1971, în Vietnamul 
de sud au pierit, ca urmare a 
consumului de stupefiante, 94 
de militari americani. Citind un 
raport elahorat la cererea gene
ralului John Singlaub, asistent 
al ministrului apărării pentru 
problemele abuzului de alcool și 
stupefiante, Monagan a mențio
nat că, în total, 17 197 de mili
tari americani au fost consul
tați în acest an la clinicile sud- 
vietnameze pentru afecțiuni le
gate de consumul diferitelor 
droguri.

Guvernul canadian acți0‘ 
nează în vederea recunoașterii R. D. 
Germane și sprijină ideea admiterii 
ambelor state germane în O.N.U., a 
afirmat, în cadrul unui interviu tele
vizat, premierul canadian Pierre 
Elliott Trudeau — relatează agenția 
Associated Press.

Lucrările Conferinței na
ționale a ziariștilor din 
Ungaria au încePut 13 Budapesta 
în prezența Iul Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

îm- 
dea fie- 

> bucură 
luările 

i contra- 
guver- 
cu ne- 
funcție 
regru-

Vasile OROS

Colaborare sovieto-fran- 
ceză în domeniul meteoro
logiei. DuPâ cum informează a- 
genția T.A.S.S., nava de cercetări ști
ințifice „Profesor Zubov" a luat star
tul din Leningrad într-o cursă spre 
Oceanul Atlantic, în vederea efec
tuării unui experiment meteorologic 
sovieto-francez. După ce va lua la 
bord un grup de specialiști francezi 
din portul Le Havre, nava sovietică 
se va îndrepta spre centrul cosmic 
din Guyana Franceză, unde vor fi 
efectuate cercetări asupra păturilor 
superioare ale atmosferei cu ajuto
rul unor rachete meteorologice, do
tate cu instrumente de fabricație so
vietică și franceză. Rachete sovieti
ce de tip „Mr-12“ și franceze de tip 
„Veronica" vor fi lansate de la bor
dul navei sovietice de cercetări, pre
cum și de la poligonul francez de pe 
litoralul Guyanei în perioada 13—17 
decembrie.

Convorbiri franco-brita- 
niC6. Ministrul de externe al 
Franței, Maurice Schumann, a sosit 
joi Ia Londra, într-o vizită oficială 
de două zile, la invitația șefului di
plomației britanice, Alec Douglas- 
Home. Primele convorbiri dintre cei 
doi miniștri de externe, ca și întîl- 
nirile de vineri cu primul ministru 
Heath și cu ministrul însărcinat cu 
problemele comunitare, Geoffrey 
Rippon, arată, după cum_ subliniază 
presa engleză, o agendă încărcată a 
problemelor ce urmează a fi abor
date, între care relațiile bilaterale, 
aderarea Angliei la Piața Comună 
și viitorul comunității vest-europe- 
ne, relațiile Est-Vest, securitatea eu- 
ropeană, Orientul Apropiat etc.

„Marîner-9" a început 
seria transmisiunilor sale 
„în direct" de pe suprafața 
„planetei roșii" în cursul dru' 
mului său spre Marte. Timp de 24 
de ore, nava spațială va fotografia 
și transmite laboratoarelor de la Pa
sadena (California) 25 de secvențe 
reprezentînd suprafața planetei Mar
te de la distanțe variind între circa 
800 000 și 500 000 km. Oamenii de 
știință așteaptă cu deosebit interes 
înregistrarea pe peliculă a unei pu
ternice furtuni de praf care acoperă 
mare parte din suprafața planetei.

Peste 76 000 de munci
tori metalurgiști din landul 
vest-german Baden-Wîir- 
ttemberg au încetat lucrul, 
protestînd față de impasul provocat 
de patronat în convorbirile purtate cu 
reprezentanții sindicatelor muncitori
lor.

Convorbirile delegației 
P.C. din Grecia (interior) în 
Iugoslavia. După cum in£or’ 
mează agenția Taniug, Stane Dolanț, 
membru al Biroului Executiv al Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a purtat convorbiri cu 
o delegație a Partidului Comunist 
din Grecia (interior), condusă de 
Nikos Karas, membru al Biroului 
C.C. al P.C.G. (interior). Convorbirile 
s-au referit la relațiile dintre cele 
două partide, precum și la probleme 
ale situației internaționale și ale miș
cării muncitorești.

Adunarea Poporului a 
Republicii Arabe Egipt, 
constituită după ' ' _
parlamentare, s-a reunit joi la Cairo 
în noua sa componență, informează 
agenția M.E.N. Dr. Ismail Maatouk, 
decanul de vîrstă al deputaților, a 
dat citire decretului prezidențial de 
dizolvare a fostei Adunări Naționa
le, după care membrii noului parla
ment au _depus jurămîntul constitu
țional. 
Hafez 
ședințe al Adunării Poporului, 
ședința inaugurală de joi seara a 
noii sesiuni parlamentare, președin
tele Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, a rostit un discurs.

recentele alegeri

Deputății au ales apoi pe 
Badawi în funcția de pre- 
.................  ~ ‘ ' La

Acord sovieto-vest-ger- 
maîl. Bonn a î°st semnat un 
acord referitor la comunicațiile ae
riene între Uniunea Sovietică și Re
publica Federală a Germaniei. Din 
partea sovietică documentul a fost 
semnat de ministrul aviației civile, 
B. P. Bugaev, și de ambasadorul so
vietic la Bonn, Fălin, iar din parțea 
vest-germană de ministrul transpor
turilor, Leber, și de secretarul de 
stat la M.A.E. al R.F.G., K. von 
Braun. în discursurile rostite cu a- 
cest prilej, cei doi miniștri au subli
niat rolul acordului în dezvoltarea re
lațiilor de colaborare dintre U.R.S.S. 
și R.F.G.

Vizita 
„în R.P.

Consiliului 
Ciu En-lai,
Pietro Nenni, fost vicepremier, fost 
ministru al afacerilor externe și se
nator pe viață al Italiei, care se află 
în vizită la Pekin. A avut loc o con
vorbire prietenească, după care a 
fost oferit un dineu în cinstea oas
petelui, menționează agenția China 
Nouă.

Primul ministru al Indi
ei, Indira Gandhi, care se află în 
vizită la Bonn, a avut joi o nouă 
întrevedere cu cancelarul Republicii 
Federale a Germaniei, Willy Brandt. 
Premierul indian a conferit, de ase
menea, cu Walter Scheel, ministru de 
externe, Karl Schiller, ministrul e- 
conomiei și finanțelor, și cu Erhard 
Eppler, ministrul cooperării econo
mice. Indira Gandhi a fost primită, 
totodată, de președintele Gustav Hei
nemann. în cadrul acestor întreve
deri, transmite agenția D.P.A. — au 
fost examinate, sub diverse aspecte, 
relațiile bilaterale, precum și alte 
probleme internaționale actuale.

Naționalizarea de către 
guvernul chilian a un' 
companii metalurgice. Gu- 
vernul chilian a trecut în proprieta
tea statului companiile metalurgice 
„Santa Barbara" și „Santa Fe“. Prin 
această măsură, industria metalurgi
că din Chile a fost în întregime na
ționalizată.

Conferința de conciliere 
dintre reprezentanții guver
nului iordanian și cei ai co
mandourilor palestinene M 
află în preajma unui impas iminent, 
a anunțat Oficiul de informații din 
Beirut al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, în urma celei de-a 
treia întrevederi avute miercuri la 
Djeddah, la care au participat și me
diatorii egiptean și saudit. Potrivit 
aceleiași surse, eșecul acestor con
vorbiri este provocat de refuzul gu
vernului iordanian de a accepta și 
a pune în aplicare acordul de la 
Amman.

Parlamentul Republicii Ir
landa a respins o moțiune 
de neîncredere în guvern 
prezentată de opoziție. Deși moțiu
nea se referea la politica agrară a 
cabinetului prezidat de Jack Lynch, 
ea a constituit prilejul unei confrun
tări politice generale intre guvern și 
opoziție.

La Moscova a avut loc 301 
o adunare festivă consacrată împli
nirii a 150 de ani de la nașterea ma
relui scriitor rus F. M. Dostoievski. 
Au participat V. V. Grișin, A. P. Ki
rilenko, A. I. Pelșe, M. A. Suslov, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., un numeros public. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul Boris 
Kriucikov, membru corespondent al 
Academiei de științe a U.R.S.S.
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