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PROGRAM AMPLU, CUTEZĂTOR
PENTRU AFIRMAREA NOULUI 

IN CONȘTIINȚA OMULUI, 
IN VIAȚA SOCIETĂȚII!

Telegrame

adresate 

Comitetului

Central

al partidului, 

tovarășului

Nicolae 

Ceaușescu

(IN PAG. A III-A)

UN SINGUR GIND, O SINGURĂ VOINȚA 

STRĂBAT SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE 

„URMĂM CU SATISFACȚIE
CUVlNTUL PARTIDULUI 1“
Pe adresa ziarului, oameni ai muncii de cele mai diverse profesii își trimit 

grindurile lor în legătură cu recentele do cumente de partid. Este expresia dorinței 
oamenilor de a împărtăși semenilor, tovarășilor lor sentimentele, gîndurile ce-i 
animă ! Motiv pentru care publicăm azi în coloanele ziarului o parte din aceste
confesiuni cu multiple semnificații.

• Am înțeles din cuvintul secretarului general
al partidului nostru că romantismul revoluționar și 
idealismul — în sensul cel bun — sînt trăsături de 
caracter ale comunistului, care are menirea de a 
face din conștiința sa socială un factor dinamizator, 
capabil să împingă societatea înainte pe drumul 
progresului, să contribuie la formarea înaltei con
științe socialiste a întregului popor. Am înțeles că, 
în calitate de cadru didactic, trebuie să fiu cu a- 
devărat ....un cutezător vizionar al zilei de mîine
pornind de la realitățile arzătoare ale zilei de azi, 
precum și de la concluziile, generalizările pe plan 
teoretic, ale experienței de ieri". Așa ne recomandă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea sa, deve
nită document de bază al activității de educare a 
omului nou, multilateral dezvoltat, constructor 
conștient al socialismului șl al comunismului !

Constantin D. HOBEANU 
profesor, Școala generală 
de 10 ani, Stoina-Gorj

• înalta ținută teoretică, principialitatea, spiritul 
umanismului socialist ce au caracterizat lucrările 
plenarei ne-au oferit, o dată în plus, un prilej de 
satisfacție și mindrie de a face parte din rindurile 
strins unite ale comuniștilor din România socia
listă. Sîntem convinși că numai însușindu-ne te
meinic, permanent, învățătura marxist-leninistă,

In scopul formării unei juste concepții despre toate 
fenomenele ce se petrec în societate, vom reuși să 
răspundem cu cinste și fermitate îndatoririlor de 
muncitori comuniști, de oameni întregi și de nă
dejde al țării.

FECHETE Ana
laborantă la Institutul de cercetări biologice 
al Universității „Babeș-Bolyai"-Cluj

• Privind realitățile socialo din Jurul nostru cu 
ochi exigent, cu gindirea amplificată de ideile parti
dului, nu putem să nu descoperim și fisuri cu care 
nu sintem de acord, pe care avem datoria a le înlă
tura, cimentind temeliile de granit ale ființei noas
tre socialiste, pentru ca edificiul pe care-I împlinim 
cu entuziasm, cu dăruire, să fie pur, curat ca izvoa
rele de munte, să fie așa cum ne cere și ne sfătu
iește tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru toate a- 
cestea se cere educație, multă muncă de educație, o 
muncă vie, eficientă, permanentă, novatoare, ali
mentată do la marele generator — Partidul. Numai 
astfel ne putem numi ostași al partidului, fii ai 
României socialiste, urmași demni ai eroilor și re
voluționarilor patriei.

Ion DOBRESCU
merceolog, str. Negru Vodă nr. 112 
Cîmpulung-Argeș
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de partid
un militant intransigent
Activistul

pentru cinste, adevăr
și dreptate
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ț se călește tineretul I

} revoluționar j
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Pretutîndenl în țară 
lucrările recentei ple
nare a Comitetului 
Central al partidului 
au cunoscut un e- 
cou deosebit. Oamenii 
muncii au 
hotărîrUe 
plenară 
destinate 
conștiințe 
socialiste 
zător și 
program
deschizător 
perspective luminoase 
pentru afirmarea mul
tilaterală a personali
tății umane, 
valorificarea 
tății creatoare 
ruia în opera
ficare socialistă a pa
triei. Și în municipiul 
Tulcea, în întreprin
deri, în instituții, in 
rindurile tuturor cate
goriilor de cetățeni, 
membri și nemembri 
de partid, s-a mani
festat din plin același 
sentiment de satisfac
ție, de adeziune una
nimă față de istoricele 
hotărîri ale plenarei. 
Partidul a chemat po
porul la un efort con
tinuu de autodepășire, 
de autoperfecționare 
morală, la afirmarea 
In întreaga viață a so
cietății noastre a nor
melor de conviețuire 
socialistă, a principii
lor «ticii și echității 
comuniste. Nimic mai 
firesc, nimic mai ne
cesar ! O societate 
nouă, cu o bază ma-

terială puternică, im
pune cu necesitate 
prezența unui om nou, 
superior. Realizarea 
unui asemenea țel so
cial major nu este po
sibilă în afara unui 
intens proces de pre
gătire politico-ideolo- 
gică, culturală, de e- 
ducație partinică. Iată 
de ce consider deose
bit de importantă, de 
oportună, cu ample 
implicații In viața de 
azi și de mîine a pa
triei, recenta plenară 
a partidului. Analiza 
muncii desfășurate de 
noi pînă acum arată 
— cum pe bună drep
tate s-a subliniat în 
plenară — existența, 
alături de multe rea
lizări, 
rioase 
urmă 
vește
educativă. Este adevă
rat că — și acest lu
cru s-a manifestat și 
in activitatea din mu
nicipiul nostru — pre
ocupați de soluționa
rea cit mai bună a 
sarcinilor economice 
am neglijat adesea 
munca politică, munca 
de educație, nu i-am 
asigurat acesteia efi
ciența, forța necesară. 
Consecința ? Existen
ța încă a unor mani
festări incompatibile 
cu etica noastră, a 
unor abateri de la 
principiile care tre
buie să guverneze re
lațiile dintre oameni

și a unor se- 
rămîneri în 

în ceea ce pri- 
munca politică-

în societatea noastră ; 
existența încă a unor 
fenomene de parazi
tism, favoritism, a 
tendințelor de căpătu
ială fără muncă, a 
lipsei de grijă față de 
avutul obștesc și chiar 
a unor manifestări 
cu caracter antisocial. 
Toate acestea dove
desc, în fond, și nea
junsurile muncii noas
tre politico-educative, 
insuficientul efort pen
tru mobilizarea activă 
a opiniei maselor, 
pentru punerea 'in va
loare a forței inepui
zabile pe care o re
prezintă colectivele 
noastre de oameni ai 
muncii, conștiința lor 
înaintată, muncitoreas
că, comunistă. Consi- 
derînd cu exigență și 
responsabilitate aceste 
deficiențe, analizînd 
în profunzime activi
tatea de educație, cau
zele neajunsurilor din 
acest domeniu trebuie 
să ne referim la însăși 
munca activiștilor de 
partid și de stat, la 
modul cum și-au con
ceput aceștia prezența 
în mijlocul oamenilor, 
la modul cum și-au 
îndeplinit marile in-

Vasile STOIAN 
secretar 
al Comitetului 
municipal de partid 
Tulcea

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

» Trăiesc șl muncesc
4 în mijlocul unui co- 
/ lectiv care plămădește 
ț oțelul. Plămădim oțe- 
1 Iul, dar avem și dato- 
’ ria de a plămădi și 
4 forma caractere, de a 
i educa noi generații. 
) De a ne forma și de a 
4 forma conștiințe și 
’ caractere socialiste, o- 
ț țelite. Astfel, de ia în- 
i ceput încă din clipele 
j cînd am luat cunoștin- 
4 ță de ideile din ex- 

punerea tovarășului 
ț Nicolae Ceaușescu la 
i recenta plenară ă C.C. 
1 al P.C.R. mi-am dat 
4 seama că ele exprimă, 

de fapt în cel mai 
ț înalt grad, propriile 
l noastre interese, con- 
> vingerile noastre. Am 
4 reținut, deci, cu acest 
. prilej, cu o sporită 
ț claritate, înaltele prin- 
Icipii expuse în docu

mentele prezentate, 
I principii care trebuie 
1 să stea la baza între- 
4 gii activități a parti- 
1 dului nostru de ridi- 
ț care a conștiinței so- 
l cialiste a oamenilor 
* muncii, de cultivare a 
4 trăsăturilor morale și 

etice ale omului nou.
) Retrăiesc încă viu
4 clipa în care secreta- 
' rul general al partidu- 
4 lui sublinia, în cuvin- 
i tarea sa — devenită 
1 document de o însem- 
4 nătate excepțională — 

obligația noastră, a 
ț tuturor, dar mai ales 
i a acelora ce indepli- 
> nesc diverse munci de 
ț răspundere pe linie de 
i partid și de stat, de a 
J pune umărul mai sus- 
ț ținut la educarea tu- 
I

turor cetățenilor, dar 
mai ales a tineretului, 
în spiritul cultului 
față de muncă, față 
de munca liberă, des
povărată de exploata
re, din societatea noas
tră.

Practic, începuturile 
activității oțelăriei de 
la noi — cea a Combi
natului siderurgic de 
la Galați — au fost 
făcute cu un nucleu 
de numai 30 de oțe- 
lari, dar crescuți la 
școala Hunedoarei, Re- 
șiței sau a colectivu
lui de la Oțelul Roșu, 
în jurul acestui colec
tiv s-au strins, insă, 
în decursul anilor, 
sute de noi oameni, 
în special tineri, care 
au devenit oțelari, e- 
lectricieni, termoteh- 
nicieni, lăcătuși. în 
prezent, colectivul o- 
țelăriei noastre numă
ră peste 850 de mun
citori. în spiritul do
cumentelor plenarei 
C.C. al P.C.R. vom 
fructifica cit mai am
plu, în sfera activității 
politico-ideologice și 
cultural-educative, a- 
vantajele acestui cli
mat sănătos, de exi
gență, imprimat de la 
început în combinatul 
nostru.

Ce a determinat, de 
fapt, transformarea co
lectivului nostru și 
intr-o școală a mun
cii, a devotamentului 
față de partid și pa
tria socialistă ? întro
narea de la început a 
unei exigențe supe
rioare, a unei discipli
ne ferme și a unui

mod omenesc, dar in- > 
transigent, de a trata 4 
cu oamenii. în acest , 
„creuzet", caracterul ț 
tînărului muncitor, in- 4 
giner sau tehnician — * 
avînd drept model viu ț 
exemplul comuniști- i 
lor — s-a format vi- ) 
guros, astfel că nu 4 
sînt rare cazurile azi 
cînd din rîndul tineri- ț 
lor topitori, de pildă, i 
se ridică elemente care ‘ 
evoluează de fapt 4 
la nivelul unui șef de 
echipă. Am constituit ț 
astfel și rezerva de i 
bază pentru viitoarea 1 
oțelărie ce va fi con- 4 
struită pe platforma / 
combinatului nostru, ț 
Nu apreciem însă că l 
am făcut totul in a- ’ 
cest sens. Media de 4 
vîrstă a celor care lu- . 
crează pe platforma ’ 
„navei-amiral" a side- 4 
rurgiei românești ră- , 
mine de 25—26 de ani. ) 
Astfel că, la tempera- I 
tura înaltă a muncii > 
creatoare pe care o 4 
desfășurăm aici, avem ■’ 
datoria să educăm, să ț 
formăm în continuare 4 
tineretul în spiritul ’ 
înaltelor exigențe, a! 4 
înaltelor trăsături mo- < 
rale pe care partidul 1 
le cere tuturor ostași- ț 
lor săi, tuturor oame- t 
nilor muncii. Acestui ’ 
țel îi vom dedica în- ț 
treaga noastră activi- 4 
tate de educație.

Ing. (
George DRIȘCU ’ 
șeful secției ofelărie 4 
a Combinatului 4
siderurgic Galați <

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe primul ministru 

al Republicii Singapore, lee Kuan Yew

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit vineri la amiază 
pe primul ministru al Republicii Sin
gapore, Lee Kuan Yew, care face o 
vizită oficială în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de E. W. 
Barker, ministrul justiției și al dez
voltării industriale.

La primire au participat președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, ministrul afaceri

lor externe, Cornellu Mănescu, mi
nistrul comerțului exterior. Cornel 
Burtică.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc s-a evidențiat că relațiile dintre 
România și Singapore prezintă o vă
dită tendință de extindere și diversi
ficare, exprimîndu-se totodată do
rința pentru dezvoltarea lor continuă 
în interesul ambelor popoare, al cau
zei generale a cooperării între state.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale din Europa șl Asia, 
subliniindu-se necesitatea participă
rii active a tuturor țărilor, inclusiv 
a celor mid și mijlocii, la dezbaterea 
și soluționarea problemelor privind 
securitatea șl pacea în lume.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de înțelegere re- 
ciprocă.

Dejun la Consiliul de Stat
Vineri, președintele Consiliului 

de Stat, Nicolae Ceaușescu, și soția 
sa, Elena Ceaușescu, au oferit la 
Consiliul de Stat un dejun în 
onoarea primului ministru al Re
publicii Singapore, Lee Kuan Yew, 
și a soției sale, doamna Lee Kuan 
Yew.

Au participat președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, ministrul 
comerțului exterior, Cornel Burtică.

De asemenea, au luat parte E. W. 
Barker, ministrul justiției și al dez
voltării industriale, A. Sankaran, 
secretar particular al primului mi
nistru al Republicii Singapore.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

In toâstul rostit cu acest prilej, 
președintele Consiliului de Stat a 
salutat vizita premierului singapo- 
rez în România, exprimîndu-și con
vingerea că relațiile dintre cele 
două țări vor cunoaște un progres 
continuu. A fost relevat, de ase

menea, faptul că asupra unui șir 
de probleme privind viața inter
națională. punctele de vedere ale 
României și Singaporelui sînt foar
te apropiate.

Președintele Consiliului de Stat 
a toastat pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări, în să
nătatea primului ministru al Repu
blicii Singapore și a soției sale, în 
onoarea celorlalți oaspeți.

Răspunzînd, primul ministru al

Republicii Singapore a urat succes 
deplin poporului român în activi
tatea sa, în promovarea principiu
lui egalității între toate națiunile. 
Oaspetele a toastat în sănătatea 
președintelui Consiliului de Stat și 
a soției sale, a președintelui Consi
liului de Miniștri și a celorlalte 
persoane oficiale române, pentru 
lărgirea raporturilor reciproce de 
colaborare în interesul bunăstării 
ambelor popoare.

Tovarășa Elena Ceaușescu s-a întîlnit 
cu doamna Lee Kuan Yew

în cadrul unei întrevederi, care 
a avut loc vineri, la Palatul Con
siliului de Stat, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întreținut cordial cu

soția primului ministru al Republ!» 
cii Singapore, doamna Lee Kuan 
Yew.

Președintele Consiliului de Stat, 
Vicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul 

economiei și finanțelor al Franței
Vineri după-amiază, președintele 

Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe ministrul economiei și 
finanțelor al Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, președintele delegației 
franceze la lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-franceze de coope
rare economică, științifică și tehnică, 
ce se desfășoară la București.

Oaspetele a fost însoțit de Pierre 
Pelen, ambasadorul Franței la Bucu
rești.

La primire a luat parte Manea 
Mănescu, președintele Consiliului e- 
conomic, președintele delegației ro
mâne la lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a comisiei mixte.

In cursul întrevederii, care a avut 
loc, s-a relevat satisfacția față de 
cursul ascendent al relațiilor de co
laborare multilaterală dintre Româ
nia și Franța și rezultatele pozitive 
ale activității comisiei mixte guver
namentale. A fost exprimată dorința

comună de a se explora și folosi noi 
forme și domenii de cooperare e- 
conomică, științifică și tehnică, de a 
se dezvolta, în continuare, pe toate 
planurile, relațiile româno-franceze, 
în avantajul ambelor țări, al cola
borării și păcii între popoare. Au 
fost, de asemenea, abordate unele 
probleme ale vieții internaționale 
actuale.

întrevederea s-a desfășurat tntr-® 
atmosferă cordială.

Convorbiri oficiale între președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 

și primul ministru lee Kuan Yew
La Palatul Consiliului de Mi

niștri au început, vineri diminea
ța, convorbiri oficiale între preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul mi
nistru al Republicii Singapore, Lee 
Kuan Yew.

Au participat, din partea româ
nă, Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Cornel Burtică,

ministrul comerțului exterior, Teo
dor Vasiliu, ministrul justiției, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Lucian Petrescu, director a.i. în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea singaporeză au luat 
parte E. W. Barker, ministrul jus
tiției și al dezvoltării industriale, 
A. Sankaran, secretar particular al 
primului ministru.

în timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate proble
me privind relațiile dintre Româ
nia și Singapore, extinderea schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări pe baza avantajului re
ciproc, în interesul ambelor po
poare. Au fost abordate, de ase
menea, unele aspecte ale situației 
internaționale actuale. (Agerpres)
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® 0 întrebare în numele echității socialiste : Două 
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vicepreședintelui 
Consiliului 

de Miniștri al Italiei, 
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FAPTUL!
DIVERS
Izvorul din
magazin

Mal mulți cetățeni care circu
lau, într-una din nopțile trecu
te, prin centrul municipiului 
Turda, au observat un izvor de 
apă care ieșea de sub ruleta unui 
magazin de încălțăminte. Cîțiva 
dintre ei au început imediat de
mersurile necesare pentru în
științarea gestionarului despre a- 
cest fapt. Cînd acesta a sosit la 
fața locului și a deschis prăvă
lia, nu-i venea să creadă. în
treaga Încălțăminte, în valoare 
de circa 150 000 lei, era sub apa 
care izvora din... tavan ! Ce se 
tntîmplase ? In cursul zilei pre
cedente, o echipă de meseriași 
ai întreprinderii de locuințe și 
localuri, care executase niște 
reparații la instalația de apă de 
la etaj, lăsase robinetele des
chise. Drept pentru care, acum, 
toți cei în cauză vor fi „lncăl- 
țați" la plata pagubei înregis
trate.

Cine-i
fotograful ?

nr. 
ne 
str. 
ap.

la 
re

Duminica trecută, un grup de 
elevi de la Școala generală 
14 din Ploiești — după cum 
scrie Ion Dinu din Ploiești, 
V. I. Lenin nr. 6, bloc B2, 
8 — a fost intr-o excursie 
Bran. „La întoarcere — ne
latează el — elevii au făcut un 
popas la Piriul Rece. In timp 
ce se jucau cu zăpadă, pe pla
toul din fața restaurantului, au 
găsit un aparat de fotografiat 
aproape nou. Acum sânt in aș
teptarea... fotografului, care Va 
găsi nu numai aparatul, ci și un 
subiect pentru o poză pe care 
se cuvine să o pună In ramă", 
întrebarea este : va veni oare 7

Obstacol
mortal

Intr-una din diminețile tre
cute, Simion Roșu, In vîrstă de 
34 de ani, din comuna Bicazul 
Ardelean (Neamț) pornise de a- 
casă spre serviciu. Deodată s-a 
împiedicat în niște sîrme aflate 
în mijlocul drumului. Cum era 
încă întuneric, a vrut, probabil, 
să înlăture obstacolul, ivit pe 
neașteptate, cu' mină; - Acțiunea ■' 
i-a fost fatală pentru că sir
enele respective nu erau alt
ceva decît... fire conductoa
re de curent de joasă ten
siune, căzute în timpul nopții ! 
Desigur, rămîne de văzut acum 
dacă puteau sau nu să fie ridi
cate mai din vreme de către 
electricienii de serviciu. Dar, 
Indiferent de aceasta, simpla 
prezență a unul asemenea „ob
stacol" în apropierea unei rețele 
electrice este de natură să-1 
pună în gardă pe orice trecă
tor !

în scripte

Acum cîteva zile a fost orga
nizat un control In șapte centre 
de vinificare din județul Mureș. 
Cu acest prilej, au fost măsurate 
vasele in care se păstrează mus
tul și tescovina din noua recoltă. 
Spre surprinderea celor ce au e- 
fectuat măsurătorile, s-a consta
tat că mustul existent In budane 
nu prea corespunde cu., eviden
țele contabile! Pentru că, față de 
cantitățile trecute in scripte, 
s-au găsit in plus nu mai puțin 
de 37 283 litri de must și 3 313 
litri de tescovină. „Recordul" 
il deținea centrul de vinificare 
Tg. Mureș, unde au fost găsiți 
neînregistrați 25 513 litri de must 
nobil și hibrid. Bineînțeles, 
peste tot, evidențele au fost a- 
duse la cote exacte. Și, nicăieri, 
n-a dat nici un strop pe din
afară ! De unde atunci atîta 
lipsă de încredere in „capaci
tățile" unei evidențe contabile 
riguroase, In perfectă concor
danță cu situația reală 7

„Ghețărie"
club
in municipiul Alba Iulia a fost 

dat In folosință; în luna mai a.c., 
un club al tineretului. Motiv de 
bucurie pentru tineri. Iată însă 
că venirea toamnei a răcit legă
turile clubului cu ei. De astă dată, 
lipsa de căldură cu care sînt în- 
tîmpinați tinerii nu se datorează 
indiferenței organizatorilor, ci... 
caloriferelor. Clubul trebuie ali
mentat cu căldură de la centrala 
termică a unui hotel aflat încă 
în construcție. Cînd va fi căl
dură ? „Avem promisiuni că 
peste cîteva săptămîni“ — ni se 
răspunde. Pînă atunci, dîrdîială 
în... sol major!

Rubrică redactată de :
Dumitru TfRCOB 
Gheorghe DAVID 

i> sprijinul corespondenților 
Scînteii".

O Întrebare in numele echității socialiste:

DOUĂ BALANȚE 
PENTRU ClNTĂRIREA 
ACELORAȘI VINOVĂȚII ?

Noțiune a conștiinței morale, ex- 
primînd scopul suprem al educației 
și autoeducației morale a omului, 
idealul moral al socialismului este 
formarea, aici și acum, a trăsături
lor personalității dezvoltate plenar, 
capabile să trăiască ca „om uman".

Este greu de imaginat astăzi un 
om obișnuit, cu atit mai puțin un co
munist, care să pretindă că acțio
nează în numele idealului moral so
cialist, și care, în relațiile lui cu cei
lalți — indiferent de locul pe care-1 
ocupă aceștia în organigrama socială 
— să nu cultive echitatea socialistă, 
singura echitate reală. Singura, pen
tru că la noi a fost creată baza 
obiectivă care să permită așezarea 
relațiilor dintre oameni pe principii 
noi, cu adevărat umane.

Cu atit mai nefirești apar cazurile 
in care cei investiți de societate cu 
obligația de a anihila orice tentativă 
de nesocotire a principiului echității 
socialiste, procedează anapoda, îm
părțind sancțiuni în stingă și dreap
ta, lăudîndu-se că fac operă de edu
cație, dar atunci cînd trebuie să pro
cedeze similar cu o „funcție" mai 
înaltă dau din colț in colț căutând 
justificări.

Un astfel de caz am Intîlnit la în
treprinderea de transporturi auto- 
Cluj. Doream să aflu cum fu
sese tradusă în viață o Indicație a 
biroului Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., indicație care prevedea în
locuirea din funcția de contabil-șef 
la I.T.A. a lui Dumitru Drăgan. Mo
tivul ? Citez din informarea prezen
tată in biroul județean de partid 
la 13 august 1971 : ....contabilul-șef
Drăgan Dumitru, de la I.T.A.-Cluj, 
care avea sarcina de a organiza și 
urmări efectuarea controlului preven
tiv, abuzînd de funcția încredințată, 
a efectuat în interes personal trans
porturi cu mijloacele auto ale între
prinderii, a obținut materiale de con
strucții. pe care le-a declarat stoc su- 
pranormativ și le-a folosit la con
strucția casei proprietate personală. 
Cu toate acestea, pînă în prezent nu 
a fost Înlocuit din funcție".

Despre alt caz, petrecut tot la 
I.T.A.-Cluj, informarea arăta: „...pen
tru sustragerea sumei de 13 lei, con
travaloarea a două bilete de călătorie, 
de către conducătorul auto Ion Dra
goste, membru de partid, care timp 
de 16 ani nu a avut alte abateri, s-au 
luat măsuri de sancționare contraven
țională, retrogradare și trimitere in 
judecată".

Două cazuri, două situații, doi oa
meni care, oricit ar fi de deosebiți 
între ei prin pregătirea, funcția ce 
o dețin, răspunderea socială a mun
cii fiecăruia, au totuși un element 
comun : și-au pătat cinstea. Indife
rent de sumele cu care au păgubit 
întreprinderea, faptele lor se înca
drează in același capitol : sustragere 
din avutul obștesc.

Faptul că un șofer care s-a dovedit 
necinstit și-a primit pedeapsa — 
l-am înțeles, așa este firesc să sa 
procedeze. Reacția întreprinderii, 
deși foarte dură — motiv pentru care, 
parțial, s-a și revenit asupra ei — 
este firească. Ceea ce n-am ințeles 
însă și nimeni nu poate înțelege este 
faptul că nici astăzi contabilul-șef nu 
a fost înlocuit. Normal, ne-am inte
resat de ce nu s-a respectat indicația 
biroului județean.

— Nu cunoaștem o asemenea in
dicație — mă „lămurește" Nicolae 
Doboș, directorul I.T.A.-Cluj.

— Cum, dv. nu cunoașteți Ilegali
tățile comise de contabilul-șef al în
treprinderii pe care o conduceți ?!

— Nu cunoaștem (textual — n.n.) 
După aproximativ o oră și jumă

tate (!) de discuții, după ce, în toiul 
schimbului de replici,’ loan Cristea, 
secretarul comitetului de partid, 
„scapă” precum că „ar ști ceva" (din 
discuții ne-am dat seama că de fapt 
știa totul — de la dînsul am aflat 
și rutele pe care au fost folosite ma
șinile pentru a transporta materia
lele contabilului-șef), directorul „își 
aduce aminte" :

— Contabilul-șef a achitat costul 
transporturilor ! „Care transporturi? 
mă gindesc. In urmă cu două ore, 
tovarășul director nu știa nimic. Nu 
ne-am despărțit nici o clipă, de unde 
o fi aflat ?“ îmi reprim însă curiozi
tatea și întreb :

— înainte sau după efectuarea lor?
— Mda... într-adevăr... după...
— Și n-ați luat nici o măsură 7
— Am așteptat să vedem la ce 

concluzii ajunge procuratura...
Deci, tovarășul director N. D., deși 

afirmase anterior că nu cunoaște ni
mic, renunță la starea amnezică 
și-și aduce aminte chiar că D. D., 
contabilul-șef, „are dosar Ia procu
ratură". Revine. Mă adresez secreta
rului comitetului de partid :

— L-ați pus In discuția comuniști
lor pe contabilul-șef ?

Ascultăm următoarea conferință :
— Preocuparea noastră de căpete

nie este munca de educație. Avem 
peste 4 700 de salariați și, mai 
mereu, avem necazuri. îi punem în 
discuție, îi ajutăm. Nu tolerăm nici 
o abatere. Vă dau cel mai recent 
exemplu. Pe 28 octombrie 1971 In
structorul auto Traian Cătinaș a 
fost discutat pentru că in mașina 
lui s-a găsit o cantitate de porumb 
a cărei proveniență, n-a putut-o jus
tifica. Noi am propus să fie sanc
ționat cu „vot de blam". Adunarea 
generală a hotărât însă „mustrare". 
Ținem ședințe în fiecare luni di
mineața...

— Foarte frumos. Dar pe conta
bilul-șef nu l-ați pus totuși în dis
cuție. De ce ?

— Am fost sentimentaliști.„ Am
judecat cu Inima...

— Da, da, l-am Judecat cu Inima... 
— sar ca iluminați Sabin Pop, pre
ședintele sindicatului, Vaslle Dudu, 
șeful autobazei marfă, și Vasile' Mu- 
reșan, șeful autobazei călători ; dînșii 
fuseseră de faț< Îs discuție, însă 
pînă cînd secretarul n-a găsit „expli
cația", n-au intervenit...

Aflăm aici, expusă in toată nudi
tatea ei, o concepție, o „filozofie" 
detestabilă, potrivnică principiilor 
noastre etice, potrivnică principiului 
echității socialiste. Asistăm la o ade
vărată răsturnare a scării valorilor 
noastre morale, la Înlocuirea criterii
lor noastre principiale de apreciere a 
oamenilor și faptelor lor cu alte cri
terii, subiective, dfe-a dreptul pericu
loase pentru climatul social. In esen
ță, este vorba de faptul că vinile oa
menilor sînt judecate prin optica 
funcției. După părerea lor, vinovății 
se împart in două categorii : cei „cu 
funcție" (care se transformă auto
mat in „tovarăși care intr-un moment 
de neatenție au făcut și ei o gre
șeală") și cei „fără funcție" (care 
automat sînt „elemente care nu ne 
fac onoare").

Este rușinoasă o asemenea men
talitate — și realmente nu ne face 
onoare, pentru că ea este, în ultimă 
instanță, de esență burgheză, incom
patibilă cu lumea noastră. Această 
mentalitate o condamna secretarul 
general al partidului la recenta 
plenară a Comitetului Central, a- 
tunci cînd spunea : „Trebuie să 
fie clar pentru toți că împotri
va celor ce fură sau se fac vinovați 
de acte grave de păgubire a avutului 
nostru socialist trebuie luate măsu
rile cele mai severe, mergînd pînă la 
destituirea lor din munca în care au 
fost puși și, atunci cînd faptele au un 
caracter penal, pînă la trimiterea în 
fața organelor de judecată a celor 
vinovați".

Nu se pot folosi două balanțe pen
tru cintărirea acelorași vinovății. Am 
discutat însă cu oameni al căror 
statut social și politic îi obliga la o 
cu totul altă poziție. Mai întîi, pentru 
că natura vinovăției celor doi (a șo
ferului și a contabilului-șef) este ace
eași. Apoi, pentru că răspunderea 
conducerii activității economice și 
politice revine conducerii întreprin
derii, care trebuie să se manifeste 
deopotrivă, cu toți, atit ca organ po
litic cit și, concomitent, administra
tiv. Miliția și procuratura își au 
rolul lor ; ele nu pot — cum subli
nia secretarul general al partidului — 
să se substituie organelor economice 
și sociale.

Și apoi se mal naște o Întrebare : 
cum de-și permit cadrele de la 
I.T.A.-Cluj să încalce indicațiile or
ganului superior de partid ? Din dis
cuțiile purtate cu ei mi s-a sugerat 
chiar că realitatea nu ar fi cea pre
zentată în informarea biroului jude
țean.

— Exclus — ne-a declarat tovară
șul Constantin Crișatn, secretar al 
Comitetului județean Cluj al P.C.R., 
căruia i-am adus La cunoștință cele 
de mai sus. Informarea prezentată in 
fața biroului a fost elaborată cu con
cursul a mulți specialiști, din dome
nii diferite, pe baza unor cercetări 
de teren foarte atente. De faptul că 
nu s-au luat încă măsurile preconi
zate de noi cu prilejul analizei din 
august se face vinovat, in primul 
rind, Comitetul municipal Cluj al 
P.C.R., care a primit sarcina să ur
mărească îndeplinirea lor. Ii vom 
trage la răspundere.

Este de ințeles. Situația trebuie In
tr-adevăr readusă la cursul ei firesc, 
principiul echității repus în drepturi. 
Oricit de greu ar fi pentru cineva, 
oricît ar trebui să-și „calce" pe ini
mă, singurul ariteriu în aprecierea 
faptelor trebuie să fie criteriul prin
cipial al echității.

La I.T.A.-Cluj se pare că nu s-a 
Înțeles acest lucru de vreme ce 
atunci cind a apărut „criteriul" func
ției, principiul echității s-a volatili
zat. Un lucru nu l-au înțeles cadrele 
de La I.T.A. cru care am discutat : In 
societatea noastră sancțiunile se sta
bilesc după alte criterii (natura și 
gravitatea vinei) decit cele ale 
funcției. Iar dacă la stabilirea sanc
țiunii se are totuși în vedere funcția, 
aceasta se face într-un singur sens : 
pedeapsa este cu atit mai mare cn 
cit funcția este mai înaltă. Este și 
aici o manifestare a criteriilor de 
echitate care guvernează viața noas
tră socială.

Mircea BUNEA

LA C.E.I.L PITEȘTI

Rezultate 

pe măsura 
hărniciei

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii, Gheorghe Cîrstea).

Ing. Gheorghe Constantinescu, 
director general al Complexului 
de exploatare și industrializarea 
lemnului din Pitești, ne-a făcut 
cunoscute unele din rezultatele 
deosebite înregistrate în acest 
an de colectivul de aici. Pe 
10 luni, planul producției a fost 
îndeplinit încă de la 25 octom
brie. Succesul este pe măsura 
hărniciei celor peste 14 000 de 
salariați care desfășoară o acti
vitate rodnică în toate sectoarele 
de exploatare și industrializare 
ale complexului amintit. Se pre- 
limină, pînă la sfîrșitul lunii cu
rente, o producție suplimentară 
globală și marfă de 61 milioane 
lei. Se vor realiza în plus 3 000 
mc cherestea, 8 000 mc lemn de 
lucru, 15 000 tone lemn de foc 
etc.

Abonamente la ziare și reviste
După cum anunță Direcția de 

poștă și difuzarea presei din 
Departamentul poștelor și tele
comunicațiilor, în întreaga țară 
au început contractările de abo
namente pentru anul 1972 la 
toate publicațiile cuprinse în ca
talogul presei române recent ■- 
părut.

De asemenea, se contractează 
abonamente la cotidiene și pe
riodice de informare generală, 
precum și la publicațiile tehm- 
co-științifice cuprinse în catalo
gul presei externe pentru anul 
viitor.
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ÂUTURA
EXCLUSIVĂ

Există oameni care 
trăiesc din apă ; sînt și 
oameni care trăiesc 
din sete. Din setea al
tora. Pretutindeni unde 
se găsesc semeni de-ai 
noștri însetați, li se 
servește un lichid răs
turnat din bidoane in 
sticle și de-acolo în, 
pahare, numit „citro
nadă". O zeamă găl
buie, cu fel de fel de 
amestecuri suspecte, 
pe care, indoind-o ori 
intreind-o cu apă, ma
joritatea mînuitorilor 
ei realizează beneficii 
grase, atentînd și la 
buna stare sanitară a 
populației. Deși in ul
timii ani s-au adoptat 
soiuri noi de răcoritoa
re după rețete ale al
tora ori inventate aici 
— deși la noi, ca și in 
toată lumea, s-a stabi
lit că situația optimă 
a acestor băuturi e 
imbutelierea, in așa 
fel incit să nu poată 
fi falsificate și să pre
zinte un grad maxim 
de igienă, totuși, peste 
capetele noastre conti
nuă să se abată fluvii 
de citronadă „vărsată". 
La bufetele mizere ale 
cinematografelor de 
pe un bulevard bucu- 
reștean principal, pre
cum și la cele ale tu
turor teatrelor din 
țară, în gări și în co
fetării, in toate cofe
tăriile din Cisnădie, 
Birlad, Sulina, în toate 
trenurile, la 
chioșcurile de 
și răcoritoare 
cinta ori din 
autogărilor, o 
băutură silnic-dulcea- 
gă care mai rău înte
țește setea decit o po
tolește și pe care ești 
obligat s-o consumi 
fiindcă nu ți se dă nici 
un pahar de apă, ca să

toate 
dulciuri 
din in- 

preajma 
singură

care 
cele 

euro-

bău-

nevoie de prea 
perspicacitate 
aflarea

nu mai vorbim de apă 
minerală — în 
sîntem una din 
mai bogate țări 
pene.

Toate celelalte
turi la sticlă — Pepsi, 
Cico, Frucola, Fruca- 
da, Mențină, Nectarul 
de caise, Sucul de ro
șii — absolut toate se 
epuizează rapid, se is
prăvesc in 
nute.

Uneori ți 
precum că 
spațiu de 
pentru alte 
Dar pentru citronadă 
se găsește spațiu tot
deauna. Să luăm, de 
pildă, spațiul bufetului 
(total insalubru și ex
trem de murdar) de la 
cinematograful „Festi
val" din Capitală. Aco
lo se pot depozita cam 
patru bidoane din sus- 
zisul lichid, adică a- 
proximativ o sută 
douăzeci de litri zilnic 
Prin ce împrejurări se 
vînd insă, tot zilnic, 
cam de patru ori mai 
mulți 
duc 7 
xistă 
zitare 
la bufetul Operei Ro
mâne, care bufet ocu
pă o suprafață egală 
cu a unei săli de re
petiție și unde, în- 
tr-o pauză de două
zeci de minute, se pun 
la dispoziția spectato
rilor doua sticle de 
apă inindrală caldă și 
o sută de citronade 7 
De ce în absolut toate 
chioșcurile de pe pe
roanele Gării de Nord 
se vinde exclusiv ci
tronadă „la pahar" 7 
De ce in mai multe 
cofetării din Cluj, une
ori ți se refuză chiar și 
apa potabilă sub felu
rite motive, numai ca

cinc; mi-

se explică 
nu există 
depozitare 

băuturi.

litri decit se a- 
Cum de nu e- 
spațiu de depo- 
a apei minerale

răs- 
Din

a-

să fii silit să bei citro
nadă 7

Nu e 
multă 
pentru
punsului exact, 
zece responsabili de 
chioșcuri de răcoritoa
re pe care i-am con
sultat, opt mi-au de
clarat că părăsesc ime
diat funcția dacă li se 
retrage citronada, in- 
tructt atunci „nu mat 
convine". Nu mai con
vine „ce" și „cui" 7 
Cine patronează
ceastă afacere, con- 
tracarind, în perma
nență, introducerea, pe 
scară largă, a unor 
sortimente noi, mo
derne, de răcoritoare, 
de aspect civilizat, 
gust efectiv și reală 
condiție sanitară 7 Cine 
anume de la trustu
rile locale de cofetării 
și răcoritoare contro
lează vreodată dacă nu 
cumva In rețeaua ob
scură de desfacere a 
acestei băuturi atit de 
universale nu se intro
duc și mari cantități 
de „citronadă de casă", 
limonada domestică 
dezafectată, fabricată 
în afara tuturor nor
melor și scăpînd tu
turor aparatelor de în
registrare a intrărilor- 
ieșirilor 7

Să lăsăm aceste cîte
va picături de cerneală 
in paharul prea plin cu 
băutura aceea slinoasă 
și cleioasă, foarte tul
bure, și să vedem, 
poate că se intimplă 
totuși ceva, poate că se 
limpezește, ori măcar 
se revarsă...

Valentin 
SILVESTRU
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Este un fapt evident pen

tru cititorii „Scînteii", ai ce
lorlalte ziare centrale că 
difuzarea presei s-a îmbu
nătățit, că serviciile de spe
cialitate ale departamentu
lui de resort, organele lo
cale ale acestuia se ocupă 
cu mai multă grijă de solu
ționarea unor probleme 
altădată considerate insolu
bile.

La Sibiu, de pildă, prin 
sosirea ziarelor cu avionul, 
înființarea de noi chioșcuri 
de vînzare a acestora, prin 
inițiativa de a se lansa un 
concurs pentru cel mai bun 
difuzor voluntar de presă 
în școli și întreprinderi, 
ziarele ajung bine și la timp 
la cititori ; în județul 
Mehedinți, datorită distri
buirii corecte și operative 
a presei, localitățile Tr. Se
verin, Orșova, Strehaia 
dispun la timp de ziare ; 
pe raza municipiului Ora
dea, ziarele ajung în jurul 
orei 9, iar pînă la 9,30 se di
fuzează în toate unitățile 
O.C.L. ; în bune condiții so
sește și se distribuie presa 
și în Călărași, Fetești, Țăn- 
dărei, Slobozia, Lehliu, 
Ciulnița din județul Ialo
mița ; la fel, în multe loca
lități din județul Alba, in
tre care Alba Iulia, Cugir, 
Sebeș ; o îmbunătățire con
tinuă, de la o Lună la alta, 
a difuzării ziarelor se con
stată și în județele Dîmbo
vița, Olt, Cluj, Sălaj.

In multe localități trans
portul ziarelor se efectuea
ză cu avionul. Ce păcat însă 
că timpul care se cîștigă cu 
transportul se pierde la 
descărcarea coletelor, la 
manipularea lor ! De ce ? 
Pentru că în avioane, pa
chetele cu ziare sînt ade
sea aruncate la intîm- 
plare, nu în funcție de 
destinație, iar trierea lor, 
prin citirea adreselor scri
se minuscul, neglijent, de
curge greoi. Un aseme
nea caz l-a semnalat co
respondentul nostru din ju
dețul Sibiu, dar el nu

este singular, puțind fi In- 
tîlnit și la Iași, Oradea, 
Baia Mare, Cluj, Za
lău. Oare dacă se de
pun eforturi materiale deo
sebite pentru asigurarea 
transportului rapid al pre
sei, nu se pot crea condiții 
în vederea unei mai bune 
desfășurări a operațiunilor 
de încărcare, așezare și 
descărcare a coletelor, fără 
să se producă încurcături, 
pierderi de timp in prelua
rea acestora și distribuirea 
lor rapidă in localități ? .

Cu toate îmbunătățirile 
aduse pe linia transportului 
presei, se cuvine arătat că 
incă n-au fost definitiv în
lăturate deficiențele privind 
legăturile poștale la unele 
trenuri, sau folosirea ra
țională a mijloacelor de 
transport auto, in circuitul 
acestora de la gări și 
aeroporturi la oficiile poș
tale și punctele de difuzare 
a presei din localități (ur
bane și rurale), din între
prinderi și instituții. (Jnele 
trenuri sosesc la timp, la 
ora fixată, in stație, dar nu 
stau cit prevede orarul sta
bilit. In Brăila, acce
leratul 721 A sosește la 
ora 8,50, apoi se „grăbește", 
nerespectînd timpul legal 
de staționare, și o parte din 
ziare se plimbă Ia Galați, 
de unde se întorc cu alt 
tren, tirziu. Ca atare, in 
Brăila, multe ziare se dis
tribuie după-amiază. Bine
înțeles, cele care nu sînt 
deteriorate... fiindcă, une
ori, presa este aruncată din 
vagonul acceleratului, după 
ce acesta a plecat din gara 
Brăila, baloturile fiind tăia
te de roțile trenului. Și in 
unele localități din județul 
Mureș trenurile nu opresc 
un timp suficient ; ca a- 
tare, nu toate baloturile cu 
ziare se pot descărca la 
destinație ; unele se trans
portă inutil între localități, 
iar presa se distribuie cu 
întîrziere. Ce reprezintă 
toate acestea, dacă nu ma
nifestări ale indiferenței 
celei mai crase pentru ora 
cînd trebuie să ajungă zia
rul in mina cititorului ?

întrebarea este valabilă 
și în cazul unoț în
treprinderi de transport 
auto care — deși au înda
toriri exprese în acest do
meniu — nu controlează în
deaproape modul in care se 
transportă ziarele. Nu in- 
tîmplător, unii șoferi oare 
transportă presa cu autobu
zele de la Satu Mare în lo
calitățile maramureșene, 
care lucrează la I.R.T.A. 
Maramureș, își bat joc de 
distribuirea acesteia ; S. 
Sofron, de pildă, (de pe 
autobuzul 31-MM-22Î3), a 
aruncat, într-una din zile.

turate. Iată un exemplu 
bun care trebuie urmat 
Mai ales că In alte județe 
apar încă situații de neîn
țeles în ceea ce privește 
transportul presei Între lo
calități. De pildă, între
prinderea de transporturi 
auto Deva — cu rază 
de acțiune In județul 
Alba — nu mal permite 
transportul ziarelor cu ma
șinile proprii închiriate Di
recției județene P.T.T.R 
Alba, din motive de... efi
ciență, se spune ; dar 
varianta aleasă, foarte 
încurcată (transportul pre-

af!ă doar la 300—400 metri 
depărtare de direcția jude
țeană P.T.T.R. — o pri
mesc în jurul orei 15, cu 
4—5 ore întîrziere, iar cei 
din cartierele Cor.nișa-Bis- 
triței, C.F.R., „1 Mai", abia 
seara. Cit privește distri
buirea in mediul rural 
(în județul Sibiu) a ziare
lor, in cel puțin 50 la sută 
din cazuri acestea se trans
portă în ritm de melc (mai 
ales în zona Agnitei). De 
ce ? Parcul de mașini aflat 
Ia dispoziția Direcției jude
țene P.T.T.R. se află, prac
tic, pe butuci, din cauza

județul Caraș-Severîn ; în 
altele, unitățile O.C.L. (ca 
în Baia Mare), oare au 
chioșcuri de difuzare, nu a- 
nunță din timp inventarele ; 
chioșcurile se închid pe 
nepusă masă, iar cititorii 
nu au de unde să cum
pere ziarele. In jude
țul Neamț se constată de 
mai mult timp o slabă pă
trundere a ziarelor în ma
rile unități economice din 
Săvinești, Roznov, Roman, 
dar neajunsurile nu au fost 
înlăturate. Pe platforma 
chimiei din Săvinești, cei 
10 000 de salariați nu au de

CITITORULE, 
cînd primești ziarul?

sacii cu ziarele In drum, 
in localitățile Pomi și Cul- 
ciu, și la următoarea cursă 
a refuzat să mai preia balo
turile cu presa. Cine îi dă 
dreptul să procedeze in 
acest fel, să ignoreze exis
tența contractului dintre 
poștă și I.T.A. Baia Mare, 
prin care el și alții ca el 
sînt obligați să-și facă da
toria, să transporte cu grijă 
și să descarce in mod civi
lizat presa ? Organele 
poștei de ce admit aseme
nea deficiențe și nu iau mă
surile cuvenite ? Și in ju
dețul Vîlcea, unii lucrători 
din cadrul I.R.T.A. și 
I.G.O. au refuzat să trans
porte presa la diverse ofi
cii poștale, dar organele 
locale de partid au inter
venit energic, au luat mă
surile corespunzătoare, iar 
neajunsurile au fost inlă-

«ei într« Siblu-Sebeș «« 
efectuează de mașini care 
aparțin de autobaza Sibiu- 
Brașov) este oare eficien
tă î Nu avem de-a face în 
acest Caz cu un calcul în
gust, departamental ? Fapt 
este că autobaza din Si
biu nu are parc suficient 
de mașini, iar transportul 
ziarelor de la Sibiu la Se
beș se află sub semnul Im
provizației, al Incertitudi
nii. In județul Dîmbovița, 
altă stare de lucruri nemul- 
țumitoare : tu zilele cînd 
ziarele sosesc cu intîrziere, 
coletele stau neridicate de 
la o zi la alta, din cauza 
organizării defectuoase a 
transportului cu mijloa
cele poștei. In Bacău, tre
nul care aduce presa so
sește în gară la ora 10,30 
și, totuși, abonați! din cen
trul orașului — care za

gradului avansat de uzură. 
Dacă așa stau lucrurile 
acum, ce se va întâm
pla pe timpul iernii ? Este 
imperios necesar ca orga
nele de resort să inițieze 
tie urgență măsuri menite 
să asigure difuzarea judi
cioasă a presei în orice con
diții ale anotimpului frigu
ros, in toate localitățile.

In ultima vreme a crescut 
ponderea vînzării cu bucata 
a ziarelor. Faptul se dato- 
rește, intr-o bună măsură, 
îmbunătățirii modului de 
desfacere. Acest lucru de
termină, cum e și firesc, o 
sporită grijă, mai multă 
preocupare și inițiativă. 
Or, ce se constată în a- 
cest domeniu ? Adeseori, în 
multe localități se încalcă 
orarul de funcționare a 
chioșcurilor, stare de lu
cruri frecvent întîlnită în

unde cumpăra ziare, pen
tru că chioșcurile au fost 
desființate. De fapt, în ju
dețul Neamț (din a cui dis
poziție ? !...) s-a trecut la 
desființarea chioșcurilor de 
difuzare a presei. în marile 
unități economice. In 
Craiova, precum și in 
zona uzinelor „Electro- 
putere", unele chioșcuri au 
fost mutate In locuri care 
vin pesie mină cumpără
torilor ; In Iași, tot datorită 
unor cauze de natură orga
nizatorică, pătrunderea zia
relor intr-o serie de unități 
Industriale mari — fabrica 
de antibiotice, uzina meca
nică Nicolina, uzina de fibre 
sintetice — nu se ridică la 
nivelul posibilităților și 
mai ales al cerințelor. în 
orașul Cimpulung-Muscel, 
cele 7 chioșcuri existente

sînt amplasate numai în 
„centru" și ziarele nu a- 
jung și la periferia orașu
lui. Cititorii sînt pe drept 
cuvînt nemulțumiți. Numai 
un om se dovedește insen
sibil : dirigintele oficiului 
P.T.T.R. din oraș, Vasile 
Porumb-, care lasă difuzarea 
ziarelor să se desfășoare la 
întimplare... In alte locali
tăți, deși există condiții ma
teriale optime pentru vin- 
zarea ziarelor la timp, o 
seamă de neajunsuri stăruie 
datorită neglijenței unor 
vînzătorl, unor chioșcari 
sau factori poștali. La Si
biu, de pildă, duminica, cea 
mai mare parte a abonați- 
lor nu primesc ziarele. 
Cauza ? Majoritatea fac
torilor poștali au... li
ber, situație tolerată de 
Nicolae Cîmpeanu, diri
gintele oficiului P.T.T.R. din 
Sibiu. Tot duminica, din 
cele peste 50 debite O.C.L. 
existente în Craiova, numai 
cîteva sînt deschise și vînd 
ziare. în județul Vaslui 
altă anomalie. Unii factori 
poștali (la Costești, de pil
dă) distribuie ziarele la 
două sau trei zile de la a- 
pariție, după bunul lor plac. 
La Buziaș, din cauza unei... 
neînțelegeri între două ges
tionare, recent au rămas 
nevîndute circa 1 000 exem
plare din „Scinteia". Iar la 
cabanele din masivul Bu- 
cegi (județul Prahova) la 
ora actuală nu se găsesc 
ziare și reviste — și aceas
ta tot din motive subiecti
ve, de ordin organizatoric.

Sînt oficii poștale în 
județul Brăila, care — 
in urma măsurilor orga
nizatorice luate cu spri
jinul forurilor locale — au 
obținut in ultimul timp 
o pătrundere mare, in con
tinuă creștere, a presei 
Ia sate. O pătrundere mai 
mare, o difuzare mai bună 
a ziarelor se constată și în 
județele Cluj și Brașov, in 
unele sate îndepărtate și 
centre forestiere din jude
țul Qorj, in localități ale 
județului Botoșani. In ju
dețele Harghita și Buzău, 
in Tirgoviște s-a luat mă

sura redistribuirii pre
sei între chioșcuri șl loca
lități, in mod operativ, di- 
minuîndu-se simțitor stocu
rile nevandabile. Iar ia Sla
tina, la Caracal, în unele 
localități din județul Olt, in 
urma intervenției organelor 
locale, prin mai buna or
ganizare a distribuirii zia
relor, s-au creat reale po
sibilități de creștere cu mii 
și mii de exemplare a nu
mărului de ziare vîndute 
zilnic. Asemenea posibilități 
există cu prisosință și in 
Tirgoviște, in alte localități 
ale județului Dîmbovița, 
precum și în județul Vrz.n- 
cca.

Este timpul ca neajunsu
rile semnalate să fie înlătu
rate neîntârziat, pentru ca 
ziarele să ajungă in bune 
condiții la cititori. Aceasta 
presupune o mai bună con
lucrare între factorii cu răs
punderi în acest domeniu, 
sub directa Îndrumare a or
ganelor de partid. Trebuia 
să se renunțe la practica de 
a aștepta totul de la „cen
tru", de a aștepta impulsuri 
din afară. în fiecare județ 
există inițiative bune, po
sibilități certe, mereu mai 
mari, pentru Îmbunătățirea 
pătrunderii presei, difuzării 
ei optime, atit la orașe, cit 
și la sate. Aceste resurse 
proprii trebuie valorificate 
neîntirziat și pe deplin. Tot
odată, este necesar să se în
țeleagă clar că ziarele nu 
sînt o marfă oarecare. Dis
tribuirea presei nu poate fi 
lăsată la bunul plac al cu- 
tărui sau cutărui lucrător 
din comerț sau de la poștă. 
Difuzarea presei în bune 
condiții, operativ, în toate 
localitățile este o sarcină 
politică, care incumbă in 
primul rind răspunderea or
ganelor și organizațiilor de 
partid din județe, sarcină 
ce trebuie îndeplinită cum 
se cuvine, cu responsabili
tate.

Petre NEDELCU 
cu sprijinul corespon
denților „Scînteir



SClNTEIA — simbătă 13 noiembrie 1971 PAGINA 3

PROGRAM AMPLU, CUTEZĂ TOR
PENTRU AFIRMAREA NOULUI

In conștiința omului, Înviata societății!
In centrul atenției opiniei publice din țara noastră continuă să se afle, 

cu intensitate sporită, programul istoric al Partidului Comunist Român 
pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cu
noașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste.

Comuniștii, toți oamenii muncii din țara noastră dezbat cu profund interes 
dooumentele programatice ale partidului, cxprimîndu-și deplina lor aprobare
față de tezele, principiile și ideile călăuzitoare cuprinse în expunerea secre
tarului general al partidului, care răspund necesităților reale alo vieții in 
actuala etapă a dezvoltării țării. In legătură cu aceasta, pe adresa Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sosesc permanent scrisori și telegrame, din întreaga țară, în care comuniștii, 
ceilalți oameni ai muncii iși exprimă profunda și via satisfacție față de 
recentele documente de partid, angajamentul de a aplica cu fermitate revo
luționară măsurile adoptate de plenara Comitetului Central al Partidului CoIuționară măsurile 
munist Român.

însușlndu-ne pe 
de însemnătate 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se scrie în telegrama Co
mitetului județean Ilfov al Partidului 
Comunist Român, ne angajăm cu 
toată forța și răspunderea proprie 
comuniștilor să nu precupețim nici 
un efort pentru continua întărire a 
unității partidului, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist Român.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe secretar general, că vom munci 
neobosit pentru a ridica la un nivel 
superior activitatea de educare co
munistă a oamenilor muncii, impri- 
mînd tuturor organizațiilor de par
tid, organizațiilor de masă și obștești, 
instituțiilor de cultură și artă un spi
rit de înaltă exigență și combativitate 
revoluționară. In același timp ne 
vom strădui să îmbinăm organic apli
carea programului de educare parti
nică cu preocuparea pentru mobili
zarea și mai intensă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii la înde
plinirea sarcinilor ce revin județului 
Ilfov în perioada actualului plan cin
cinal.

Dezbaterea temeinică, cu un înalt 
simț de răspundere în organele și 
organizațiile de partid, de masă și 
obștești, de către oamenii muncii, a 
programului de educație comunistă, 
a declanșat o puternică emulație po
litică, a determinat creșterea capa
cității de influențare și mobilizare a 
comuniștilor în mase, se arată în te
legrama Comitetului județean Alba 
al P.C.R. Această intensificare a ac
tivității politice a avut o înrîurire 
pozitivă în toate domeniile de acti
vitate și în primul rînd în sfera pro
ducției materiale. Ca urmare, planul 
producției globale industriale pe an
samblul județului a fost îndeplinit, 
pe cele 10 luni ale anului, cu 9 zile 
mai devreme. Cooperatorii din județ 
s-au angajat, la rîndul lor, să ma
joreze cantitățile de 
statului cu f" 
deri.

în numele a peste 50 000 comuniști, 
al tuturor oamenilor muncii, români, 
maghiari, germani, din această parte 
a țării, organizația județeană de par-

deplin programul 
istorică, cuprins

tățile de porumb livrate
20 la sută, peste preve-

Toți să-și înțeleagă îndatoririle 
pentru sporirea avuției

noastre
îmi este mai greu să aștern pe hîr- 

tie tot ceea ce simt, tot ce gîndesc. 
N-am obișnuința scrisului. Am simțit 
însă de la început dorința să scriu. 
Tovarășele mele din echipă, încă în 
zilele cînd la București se desfășu
rau lucrările plenarei, mi-au spus : 
„Noi te-am ales șefă de echipă și 
credem că trebuie să scrii și tu, în 
numele nostru, la ziar că și nouă ne-a 
rămas în suflet tot ceea ce secretarul 
general al partidului a spus la ple
nară despre egalitate, despre demni
tate și, mai ales, despre omenie. 
Omenia înseamnă multe, poate chiar 
totul în viața noastră, a sătenilor".

Mi-am dat seama șl mai bine de 
aceste lucruri cînd i-am citit mamei 
din ziar ce s-a discutat la București. 
Pe vremuri, și-a amintit ea, noi, fe
meile, eram bune numai .pentru cor
voadă, î?. ocol și în casă, chiar dacă 
puteam și voiam să facem și alte 
munci, cot la cot cu bărbații. Asta o 
știam și eu, de acasă, pentru că așa 
era atunci. Așa am crezut și eu pînă 
acum 10 ani, cînd am început să lu
crez în cooperativă. Muncind zi de zi, 
umăr la umăr cu membrii cooperatori,' 
am reușit să dovedesc că și o femeie, 
chiar cu o droaie de copii mici, cum 
sînt eu, poate și trebuie pentru binele 
nostru, al tuturor, să muncească. Așa 
am înțeles și înțeleg eu conștiința 
omului. Hărnicie, cinste, pricepere la 
locul unde muncești, omenia față de 
semenii noștri, răspunderea pentru 
fapta și cuvîntul dat — aceasta cred 
că trebuie să fie conștiința socialistă. 
Prin munca în cooperativă ne-am 
cîștigat locul și rostul nostru. Asta am 
înțeles de-a lungul anilor. Partidul 
a fost acela care ne-a îndrumat pașii 
și îi sîntem recunoscători. Recunoscă
tori prin cuvinte, dar, mai ales, prin 
tot ceea ce facem pentru țară. Ii da
torăm multe partidului, îi datorăm 
dăruirea puterilor ființei noastre, 
ale minții și brațelor noastre, îi dato
răm totul pentru că măsurile atît de 
omenești luate de partid de a ne 
ajuta pe cei cu familii numeroase — 
eu am 5 copii și toți învață la școală 
— ne îndeamnă, ne obligă pe mine, 
pe noi toți, de a da tot ce ne stă în 
putință.

Este adevărat, eu sînt în fruntea 
unei echipe harnice. De altfel, nici 
celelalte nu sînt mai prejos, pentru 
că cooperativa noastră este una din
tre primele pe județ. Dar mai sînt și 
altfel de oameni, pe care eu nu i-aș 
putea numi tocmai de omenie. La noi 
în sat, de pildă, există un fel de 
„doamne", așa le zicem noi ; femei 
care nu se prea obosesc cu munca 
cîmpului. Mai avem, mai rar, și pe 
cite unii care aleargă mai mult 
după căpătuială, care se ocupă, cum 
s-ar zice, doar de buzunarul propriu, 
fără a se gîndi la munca noastră co
mună, la datoriile ce le au pentru 
dezvoltarea avuției comune. Sînt rari 
asemenea oameni, dar mai sînt și cu 
dreptate s-a spus la plenară că unor 
asemenea apucături trebuie să li se 
dea o ripostă hotărîtă. Revenind a- 
cum la femeile care se cam codesc 
de la muncă, dreaptă să fiu, cred că 
le pare tare rău cînd ne văd venind 
acasă cu căruțele pline cu grîu, cu 
cartofi, cu porumb. Hambarul meu 
este plin și mi-ar ajunge chiar pen
tru trei ani, nemaipunînd la soco- 

tid încredințează conducerea superi
oară de partid, pe dumneavoastră 
personal, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că va acționa și 
în viitor cu hotărîre, abnegație și 
pasiune comunistă pentru ridicarea 
întregii activități politico-ideologice 
și cultural-educative la nivelul înal
telor exigențe formulate de dumnea-

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

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

voastră, pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor care ne 
revin din mărețul program de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate în țara noastră.

La rîndul său, Comitetul județean 
Mureș al P.C.R. scrie în telegrama sa: 
Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că locuitorii de pe 
Mureș și Tîrnave vor înfăptui în mod 
exemplar, cu toată răspunderea, cu 
dăruire și fermitate revoluționară sar
cinile care le revin din grandiosul 
program de excepțională însemnătate 
teoretică și practică, adoptat de re
centa plenară.

Călăuziți de pilduitoarea dumnea
voastră activitate pe tărîmul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, ne angajăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să folosim 
cu mai multă eficiență toate mijloa
cele de influențare politică pentru 
formarea și dezvoltarea omului nou.

Urmînd neabătut îndemnul și exem
plul dumneavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu — se subli
niază în telegrama Comitetului muni
cipal de partid Giurgiu — vă asigu- 
răip că vom desfășura o și mai vie 
activitate ideologică, pățrunsă de grija

comune
teală că din retribuția suplimentară 
am transportat pînă acum acasă nu
mai cele 600 kg de cartofi. „Doam
nele" despre care aminteam nu gin- 
desc ca noi, dar nu-i prea tîrziu să 
înțeleagă de ce trebuie să muncească. 
Dacă ar fi după mine, le-aș duce în 
fiecare zi cînd rămîn acasă iar noi 
muncim la cîmp, să vadă la televizor, 
să citească în ziare ce rost avem noi, 
ce trebuie să facem pentru binele 
nostru al tuturor. Să facem, cum s-ar 
spune, muncă de educație cu ele. Și 
poate că astfel ar înțelege. De fapt, 
cel mai bun exemplu îl constituie 
chiar echipa noastră. Poate m-aș lău
da dacă aș spune că în această toam
nă am obținut 3 500 kg grîu la ha, re
cord pe județ, 3 000 kg porumb boabe 
și peste 30 tone de cartofi. Dar rezul
tate ca noi au obținut și alte echipe și 
alte brigăzi. Școala muncii este școa
la la care învățăm noi. Partidul a 
arătat la plenara sa ce însemnătate 
are munca pentru fiecare dintre noi 
și pentru întreg poporul, a arătat că 
se cuvine să respectăm numai pe cei 
ce apără avutul obștesc, pe cei căro
ra le sînt dragi munca, cinstea, co
rectitudinea.

Și asemenea oameni sînt tot mai 
mulți în satele noastre 1 Doresc să 
amintesc doar cîteva nume, deși din 
atîtea cite îmi vin în minte mi-e greu 
să aleg, care fac cinste cooperativei 
și satului nostru.’ Femei ca Cornelia 
Anton, Maria Crișan, Ileana Sandor, 
Maria Anton, comuniste ca și mine, 
au înțeles ce înseamnă „a fi comu
nist de omenie", au înțeles din 
documentele noastre de partid de ce 
trebuie să muncim mai mult și mai 
bine, au înțeles că numai uniți în 
eforturi sîntem o putere, o forță în 
stare să ne facem nouă și copiilor 
noștri viața mai bună și mai fru
moasă.

Rozalia ROȘU
cooperatistă, C.A.P. Hereclean, 
județul Sălaj

(Urmare din pag. I) 
datoriri politice ce le 
reveneau.

Este vorba nu numai 
de necesitatea cunoaș
terii și însușirii pro
funde de către noi a 
politicii interne și ex
terne a partidului, ci 
și de a ne analiza și 
perfecționa propriul 
stil de muncă, de a 
aborda într-un spirit 
nou modul cum va 
trebui să acționăm 
pentru a ne situa la 
înălțimea încrederii cu 
care ne-a învestit par
tidul. Aceasta în
seamnă că prin mun
ca, prin viața, prin 
comportarea noastră, 
prin tot ceea ce facem 
avem obligația, ca os
tași devotați ai parti
dului, să acționăm ne
încetat pentru a des

chide cale liberă nou
lui în toate domeniile 
vieții sociale, pentru a 
îngrădi și a extirpa 
tarele morale ale tre
cutului. concepțiile re
trograde.

Comitetul municipal 
de partid, activul său, 
conducerile organiza
țiilor de partid au și 
trecut deja la aplica
rea în viață a măsu
rilor stabilite cu pri
lejul dezbaterii proble
melor muncii ideolo
gice și cultural-educa
tive. Desigur, este doar 
începutul unei vaste 
acțiuni și nu vom pre
cupeți nici un efort, 
vom investiga în con
tinuare toate posibili
tățile pentru a duce la 
bun sfîrșit marile sar
cini ce ne revin. Prin
tre măsurile luate deja 
aș cita : atenția deose

pentru Însușirea Ideilor cuprinse la 
recentele documente de partid, pen
tru perfecționarea pregătirii noastre 
politico-ideologice, pentru dezvoltarea 
spiritului combativ în întreaga noas
tră activitate. Văzînd în aceste docu
mente grija deosebită și permanentă 
a conducerii partidului pentru crearea 
tuturor condițiilor menite să asigure 
înfăptuirea principiilor eticii și echi
tății socialiste în patria noastră, vă 
asigurăm că vom munci cu înalt simț 
de răspundere, pasiune și fermitate 
Revoluționară, astfel incit întreaga 
noastră activitate educativă să-și spo
rească forța de influențare și pe a- 
ceastă cale să înfăptuim în mod 
exemplar sarcinile ce ne revin.

. Ne exprimăm hotărîrea fermă de 
a intensifica acțiunile pentru întări
rea și dezvoltarea conștiinței socia
liste și a eticii profesionale — scriu 
în telegrama lor comuniștii și cei
lalți lucrători din Ministerul Finan
țelor .— de a manifesta mai multă 
combativitate și intransigență față 

de orice influențe și mentalități re
trograde, străine ideologiei și mora
lei comuniste. în contextul acestor 
preocupări, ne angajăm în fața con
ducerii partidului, a dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să desfășurăm o activi
tate laborioasă pentru înfăptuirea 
politicii partidului și statului în do
meniul finanțelor, să contribuim Ia 
creșterea eficienței economice și so
ciale în toate domeniile de activitate, 
la mobilizarea rezervelor din econo
mie, la întărirea controlului finan
ciar, la instaurarea unui climat de 
ordine și disciplină în gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești, în 
apărarea integrității proprietății so
cialiste.

Asigurăm conducerea superioară de 
partid, pe dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sîntem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru a acționa cu 
fermitate împotriva tuturor elemen
telor antisociale, a tuturor acelora 
ce se fac vinovați de încălcarea le
galității, scriu în telegrama lor co
muniștii, lucrătorii din cadrul Procu
raturii Generale. Ca atare, vom lua 
măsuri pentru îmbunătățirea opera
tivității în soluționarea tuturor cau-

Armata își va aduce contribuția 
în educarea comunistă 

a fiilor țarii
Militarii din trupele de geniu, ca 

și militarii întregii noastre armate — 
profund integrată în colectivitatea 
națiunii socialiste, își manifestă to
tala lor adeziune față de programul 
vast și multilateral al educației co
muniste inițiat și elaborat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și aprobat în 
unanimitate de istorica plenară a Co
mitetului Central al partidului nostru 
din 3—5 noiembrie. Sînt profund im
presionat de inestimabila valoare 
principială teoretică și practică a 
acestui program, de suflul revoluțio
nar care-1 străbate.

în calitate de comandant al tru
pelor de geniu și înainte de toate ca 
activist politic în armată, îmi exprim 
convingerea că lucrările recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., hotărîrea care 
a fost adoptată deschid noi orizon
turi în activitatea de ridicare a con
științei socialiste și a militarilor din 
unitățile de geniu — de la soldat la 
general. In armata noastră, făurită, 
crescută și educată de partid — ope
ră grandioasă și îndelungată la reali
zarea căreia am fost martor și parti
cipant — s-a acordat întotdeauna o 
excepțională însemnătate desăvîrșirii 
profilului moral al tinerilor cetățeni 
ai patriei ce îmbracă haina ostășească 
— muncitori, țărani, intelectuali — 
a personalității lor și, în mod deo
sebit, a conștiinței lor politice și ci
vice. Pe drept cuvint, armata noastră 
a fost denumită „școală a poporu
lui". Cu o consecvență neabătută a 
pus partidul în fața comuniștilor, 
a comandanților, organizațiilor de 
partid și ale U.T.C. din armată 
ca o îndatorire de prim ordin desă- 
vîrșirea formării tinerilor militari în 
spiritul înaltelor calități morale ce 
trebuie să caracterizeze omul nou al 
vremurilor noastre — înainte de toa
te, dragostea și devotamentul pro
fund față de patrie, partid și popor. 
De-a lungul anilor, tinerii aflați sub 
drapel și-au format la școala bărbă

bită acordată cuprin
derii tuturor comuniș
tilor în învățămîntul 
de partid și, îndeosebi, 
a cadrelor cu funcții 
de conducere în uni
tățile economice, ad

ministrative și social- 
culturale ; trimiterea 
ca propagandiști, care 
să conducă învățămîn
tul politic al U.T.C., a 
unor membri de par
tid cu o temeinică pre
gătire politico-ideolo- 
gică, cu o bogată ex
periență de viață ; îm
bunătățirea corpului de 
lectori ai comitetului 

zelor, astfel oa nimeni dintre cei ce 
lovesc In proprietatea socialistă, în 
interesele clasei muncitoare și ale po
porului să nu rămînă nepedepsit. 
Vom face totul pentru a veghea ne
obosiți la aplicarea hotărlrilor parti
dului și statului, a legilor țării, de a 
nu admite nici un fel de încălcare a 
acestora.

Colectivul uzinei „23 August" din 
București — se spune într-o altă tele
gramă — lșl exprimă totala adeziune 
și profunda satisfacție față de magis
tralul document pe care-1 reprezintă 
expunerea dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, model strălucit de 
aplicare creatoare a marxism-leninis- 
mului, corespunzător noii etape de 

, dezvoltare a societății socialiste. Pen
tru noi toți, documentele plenarei 
constituie un program de muncă con
cretă, după care vom acționa în per
manență pentru perfecționarea calită
ților moral-politice ale omului socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
în lumina programului educației co

nostru
promova in viață principii- 

și echității socialiste și co-

altă telegramă se spune, 
iubite 

să vă

muniste, elaborat de conducerea 
partidului. s-a trecut la acțiuni 
energice pentru a ridica și mai mult 
calitatea și rolul comuniștilor in via
ța colectivului nostru de muncă, 
pentru a 
le eticii 
muniste.

într-o 
printre altele : Permiteți-ne, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
transmitem, în numele celor peste 
42 000 de lucrători din Centrala indus
triei confecțiilor București, recunoș
tința noastră vie pentru minunatul 
program de îmbunătățire a activității 
ideologice și cultural-educative pe 
care recenta plenară a Comitetului 
Central l-a adoptat pe baza expune
rii dumneavoastră, document de o ex
cepțională însemnătate teoretică și 
practică. Tot ce ați spus dumneavoas
tră despre rolul politic al cadrelor din 
economie, despre profilul politic și 
moral al. comunistului, despre rolul 
activ al conștiinței socialiste, despre 
cerința așezării întregii activități* pe 
baza principiilor socialiste și comu
niste trebuie să se încorporeze orga
nic în faptele și modul nostru de a 
gîndi.

ției, curajului și maturității care 
este armata înalte calități morale și 
de luptă pe care le-au afirmat atit 
în toate compartimentele vieții și ac
tivității ostășești, cit și pe șantierele 
construcției socialiste, îndeplinindu-și 
oriunde și oricînd, la chemarea pa
triei, pe deplin, datoria ostășească. în 
nenumărate ocazii mi s-aa dezvăluit 
cu strălucire în fața ochilor calită
țile pe care organele și organizațiile 
de partid și ale U.T.C. din unitățile 
de geniu le-au cultivat militarilor 
noștri, rodind în fapte înălțătoare la 
instrucție, pe cîmpurile de aplica
ție, ziua sau noaptea, în orice con
diții de teren sau stare a vremii, 
în lupta cu furiile oarbe ale naturii, 
ca și în misiunile duse la bun 
sfîrșit cu prețul unei eroice dăruiri, a- 
vînd drept rezultat o contribuție e- 
sențială la ridicarea unor mari 
obiective economice ce azi sînt mîn- 
dria întregii țări.

Documentele partidului, realitatea 
societății noastre socialiste de
monstrează adevărul axiomatic că, în 
ultimă instanță, tăria forțelor noastre 
armate — trup din trupul poporului 
— rezidă în conștiința oamenilor, a 
militarilor care o compun, în hotărî
rea lor de a dobindi o înaltă măies
trie in mînuirea și întrebuințarea 
modernelor mijloace de luptă ce 
le-au fost încredințate pentru apăra
rea țării și, în primul rînd, în înțe
legerea că apără o cauză dreaptă — 
cuceririle revoluționare ale poporu
lui, libertatea, independența și suve
ranitatea patriei noastre, cauza so
cialismului.

Cerința partidului este ca toți os
tașii patriei, fără excepție, indiferent 
de grad, să se distingă în toate îm
prejurările printr-o înaltă ținută mo
rală, printr-o atitudine înaintată față 
de îndatoriri, printr-o hotărîre de 
neclintit în aplicarea politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru. In 
înfăptuirea acestei cerințe un rol de

municipal, Instruirea 
lor temeinică și repar
tizarea pe organizații 
de partid cu sarcina de 
a acționa ori de cîte 
ori trebuie informate 
masele de oameni ai 

Activistul de partid

muncii asupra proble
melor privind politica 
internă și externă a 
partidului nostru ; în
ceperea organizării ca
binetelor de consultații 
și documentare în 
principalele întreprin
deri și instituții din 
oraș ; perfecționarea, 
în spiritul plenarei Co
mitetului Central, a

unor forme și metode 
ale muncii politice de 
masă care și-au do
vedit eficiența în de
cursul anilor — activi
tatea agitatorilor, a ga
zetelor de perete, gaze-

telor satirice, stațiilor 
de radioficare etc. — 
un accent deosebit în 
conținutul activității 
lor punîndu-1 pe creș
terea combativității, a 
spiritului lor ofensiv.

Sîntem însă pe de 
plin convinși, pătrunși 
de conținutul dezbate
rilor ce au avut loc in

in atmosfera de emulație generată 
de recentele hotărîri ale partidului 
au fost declanșate ample acțiuni în 
scopul îmbunătățirii întregii noastre 
activități. O primă evaluare a efec
telor acestor acțiuni ne-a condus la 
formularea unui angajament de o- 
noare, pe care sîntem deosebit de 
bucuroși să-1 aducem în primul rînd 
la cunoștința dumneavoastră. în ac
tualul cincinal, Centrala industriei 
confecțiilor București va realiza o 
producție globală suplimentară în 
valoare de 7 miliarde de lei.

Considerăm că angajamentul pe 
care ni-1 asumăm constituie răspun
sul nostru direct la vibrantul 
dumneavoastră apel de a ne mobiliza 
toate forțele pentru a traduce în 
viață programul partidului de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a cărui parte inte
grantă o constituie măsurile adoptate 
la recenta plenară a Comitetului 
Central.

In urma hotărîrilor plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, se spune în telegrama 
colectivului de muncă de la Șantie
rul Naval Oltenița, organizațiile 
noastre de partid și-au intensificat 
munca politico-educativă în vederea 
popularizării experienței pozitive și 
pentru combaterea perseverentă a 
stărilor de lucruri negative.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că, alături de întregul 
partid, de întregul popor, vom munci 
fără preget pentru ca hotărîrile ple
narei să prindă viață, spre binele 
și prosperitatea patriei noastre 
scumpe, Republica Socialistă Româ
nia.

Animați de un fierbinte patrio
tism, de dragoste și atașament ne
limitat față de partid, se arată în 
telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
comuniștii și întregul personal din 
Marele stat major își exprimă ade
ziunea totală, satisfacția legitimă și 
încrederea deplină față de programul 
privind îmbunătățirea activității ideo
logice, adoptat de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.

însuflețiți de acest program, în
credințăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
comandant suprem al Forțelor Ar
mate, că vom munci cu pasiune, cu 
dăruire și fermitate revoluționară, 
pentru a spori capacitatea de condu
cere a cadrelor din Marele stat ma
jor, forța combativă a întregii acti
vități politico-ideologice, pentru 
creșterea răspunderii comandanților, 
organelor și organizațiilor de partid 
și ale U.T.C., în vederea formării 
militarilor cu o înaltă conștiință 
ostășească și cetățenească, deplin 
conștienți de misiunea Iot, profund 
devotați poporului și partidului, gata 
oricînd să apere, chiar cu sacrificiul 
vieții, independența și suveranitatea 
României socialiste.

(Agerpres)

de întrebări 
Șl răspunsuri

Care sînt trăsăturile definitorii

ale politicii financiare 
a statului nostru în actuala 

etapă de dezvoltare ?

%

cisiv revine comandanților și organe
lor de partid din comandament și 
unitățile subordonate. Amplele dezba
teri ale organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile noastre au rele
vat faptul că există încă neajunsuri 
față de care unii comandanți și acti
viști de partid n-au avut o atitudine 
combativă fermă, intolerantă. Numai 
îmbogățind în permanență cunoștin
țele noastre politico-ideologice. mili
tare, tehnico-științifice, vom asigura 
o înaltă eficiență actelor de comandă 
și hotărîrilor noastre, realizind o 
armonioasă îmbinare între com
petența profesională și conștiin
ța politică, între disciplina fer
mă, exigența regulamentară se
veră și atitudinea plină de respect, 
umanism și dragoste față de subor
donați. Numai într-un asemenea cli
mat de fermitate politică, de partini
tate, de etică comunistă pot fi cres
cuți luptători și comandanți cu o 
înaltă conștiință revoluționară, pe 
care poporul și partidul să se poată 
bizui oricînd, gata să-și îndeplinească 
datoria supremă față de patrie. De 
aefeea, toți comuniștii, toate cadrele, 
toți militarii din comandamentul 
nostru sînt hotărîți să lupte cu pa
siune pentru aplicarea neabătută în 
viață a programului partidului de 
educație socialistă.

Datorită învățăturii, ideilor și 
sentimentelor pe care le sorb 
din politica de înaltă răspunde
re comunistă, patriotică, internațio- 
nalistă a Partidului Comunist Român, 
geniștii, ca și toți militarii forțelor 
noastre armate, iși vor face întot
deauna, cu demnitate, datoria. în
nobilați și înarmați cu învățăminte
le minunatului program aprobat de 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al partidului, cu arma într-o 
mină și cu unealta muncii în cealal
tă, ei vor înfăptui cu rezultate su
perioare sarcinile ce le revin, atît în 
pregătirea de luptă și politică, cît și 
pe șantierele construcției socialiste, 
punîndu-și fapta și cugetul în apă
rarea și înflorirea patriei, exe- 
cutînd astfel ordinul comandan
tului nostru suprem — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Generaî-locotenent 
Vasile ȘLICARIU
Erou al Muncii Socialiste

cadrul plenarei Comi
tetului Central că 
va trebui să ne con
cepem în mod superior 
activitatea, să perfec
ționăm substanțial pro
priile noastre planuri 
de măsuri și, mai ales, 
printr-o susținută mun
că organizatorică să 
acționăm cu perseve
rență și patos revolu
ționar, în primul rind 
noi, activiștii de par
tid, pentru a face ca 
vastul program de e- 
ducație comunistă a 
poporului să fie tradus 
neîntîrziat, cu fermi
tate și eficiență în 
viață.

Este angajamentul 
nostru hotărît, comu
nist, in fața partidului, 
angajament pe care, 
ca adevărați comuniști, 
vom face totul pentru 
a-1 îndeplini exemplar.

Politica financiară, ca parte integrantă a politicii generale a parti
dului și statului nostru, urmărește îndeaproape înfăptuirea obiectivelor 
prevăzute in planul cincinal, al cărui scop fundamental constă în ridi
carea sistematică a standardului de viață al populației. Intre politica 
financiară și celelalte componente ale politicii generale a partidului 
și statului există raporturi de intercondiționare. Bunăoară, opțiunile 
și prioritățile ce se stabilesc în procesul elaborării planurilor de pers
pectivă și anuale se iau in considerare atît la repartizarea resurselor 
materiale, eît și a celor financiare. Pe de altă parte insă, la luarea 
deciziilor se ține seama de relația dintre efortul financiar și rezulta
tele care șe pot obține, adoptîndu-se varianta pare satisface cel mai 
bine cerințele de eficiență, fără a neglija — bineînțeles — criteriul so
cial. De aceea, LA BAZA POLITICII FINANCIARE A STATULUI SE 
VA SITUA IN CONTINUARE CONCEPTUL DE EFICIENȚA, înțeles, 
desigur, prin prisma cerințelor și posibilităților noastre în etapa ac
tuală de dezvoltare economică și socială.

Realizarea programului de dezvoltare social-economicft a țării nece
sită mobilizarea unui volum de resurse financiare, în perioada 1971— 
1975, de 1,6 ori mai mare decît în perioada anterioară de cinci ani. 
Pentru asigurarea acestuia, STATUL NOSTRU SE SPRTJINA, IN MĂ
SURĂ HOTARITOARE, CA ȘI PINA ACUM, PE RESURSELE IN
TERNE ALE ECONOMIEI NOASTRE SOCIALISTE. Ca atare, este im
perios necesar ca fiecare fabrică, uzină, șantier, întreprindere sau cen
trală să participe la formarea fondurilor de resurse financiare ale sta
tului, pe măsura potențialului economic de care dispune. Din punct de 
vedere financiar, măsurile ce se iau în acest sens trebuie să ducă Ia 
sporirea volumului acumulărilor bănești ce revin Ia fiecare mie de lei 
fonduri de producție și de circulație. Este semnificativ faptul că în 
anul 1975, peste 60 Ia sută din sporul de beneficii pe întreaga industrie 
republicană, față de anul 1970, se prevede a se obține pe seama re
ducerii cheltuielilor de producție și, îndeosebi, a celor materiale. Pre
ocuparea pentru CREȘTEREA RENTABILITĂȚII ÎNTREPRINDERI
LOR ȘI REDUCEREA SUBVENȚIILOR ce se acordă încă unor unități 
economice VOR FI O CONSTANTA A POLITICII NOASTRE FINAN
CIARE IN ANII URMĂTORI. Optimizarea stocurilor de valori mate
riale necesare bunului mers al procesului de producție, dimensionarea 
cît mai corectă a necesarului de mijloace circulante, prevenirea imobi
lizărilor de fonduri sînt tot atîtea acțiuni care nu vor lipsi de pe agenda 
organelor de sinteză economică, a ministerelor, centralelor și întreprin
derilor, precum șî a aparatului financiar-bancar. Accelerarea cu nutfiaf 
o zi a vitezei de rotație a mijloacelor circulante în industrie ar putea 
asigura obținerea, cu aceleași fonduri, a unei producții suplimentare do 
peste o jumătate miliard de lei.

Alături de unitățile economice socialiste, la formarea fondului de 
resurse financiare al statului va participa si populația cu impozite, 
care vor reprezenta în medie 6.7 la sută din volumul acestuia. De 
menționat că ȘI IN VIITOR STATUL NOSTRU VA PROMOVA O 
POLITICA JUSTA DE IMPOZITE. CARE ARE LA BAZA PRINCIPIUL 
ECHITĂȚII SOCIALE IN CE PRIVEȘTE REPARTIȚIA VENITURI
LOR.

IN UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE ALE STATULUI 
SE VA URMĂRI DIRIJAREA CU PRECĂDERE A ACESTORA SPRE 
OBIECTIVE CU CARACTER PRODUCTIV, AVIND O EFICIENȚA 
ECONOMICA RIDICATA. Prevederea unei evoluții deosebit de dinamice, 
a economiei noastre în cincinalul actual se întemeiază pe o rată înaltă 
a acumulării, o destinație preponderent productivă și o eficiență maximă 
în utilizarea fondului de acumulare. De aceea, este necesar ca cele 
470 miliarde de Iei investiții centralizate din fondurile statului să fie 
cît mai rațional gospodărite. Sub raport financiar, aceasta înseamnă că 
LA LUAREA DECIZIILOR IN MATERIE DE INVESTIȚII SA SE 
ALEAGA ASEMENEA VARIANTE DE AMPLASAMENT. SOLUȚII 
TEHNICE-CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGICE CARE SA ASIGURE 
RECUPERAREA ÎN CEL MAI SCURT TIMP A FIECĂRUI LEU IN
VESTIT DIN VENITUL NET CE SE VA OBȚINE DUPĂ PUNEREA IN 
FUNCȚIUNE A NOILOR OBIECTIVE.

Asigurarea fondurilor destinate acțiunilor social-culturale, utilizarea 
lor cu spirit de economie, precum și raționalizarea cheltuielilor adml- 
nistrativ-gospodărești sînt alte obiective importante ale politicii noastre 
financiare. Faptul că ÎN PERIOADA 1971—1975 STATUL VA CHELTUI 
PENTRU NEVOILE INVATAMÎNTULUI, CULTURII, SANATATII, 
ASIGURĂRILOR ȘI PREVEDERILOR SOCIALE, EDUCAȚIEI FIZICE 
ȘI SPORTULUI 218 MILIARDE DE LEI, că volumul acestor cheltuieli 
va însuma, în 1975, 7 250 lei pe o familie, cu 35 la sută mai mult decît 
în 1970, obligă factorii de răspundere din economie să vegheze ca 
ACESTE FONDURI SA FIE CHELTUITE PENTRU ACȚIUNI UTILE 
ȘI OPORTUNE. CU COSTURI CIT MAI REDUSE. PENTRU CA FIE
CARE LEU CHELTUIT SA CONTRIBUIE REALMENTE LA RIDICA
REA NIVELULUI DE TRAI, MATERIAL ȘI SPIRITUAL, AL OAME
NILOR MUNCII.

Una din coordonatele de bază ale politicii noastre financiare o va 
constitui șl în viitor ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR, IN 
STRINSA CORELAȚIE CU ECHILIBRUL MATERIAL, MONETAR ȘI 
VALUTAR AL ECONOMIEI NOASTRE NAȚIONALE, urmărindu-se în
lăturarea oricăror factori care ar putea altera, chiar șl vremelnic, acest 
echilibru — ceea ce constituie sarcini de răspundere pentru organele fi- 
nanciar-bancare. O POLITICA FINANCIARA ȘTIINȚIFICA ȘI MILI
TANTA, cum este considerată pe bună dreptate aceea promovată de 
partidul și statul nostru. PRESUPUNE FOLOSIREA PE SCARA TOT 
MAI LARGA A P1RGHIILOR ECONOMICE-FINANCIARE, adaptarea 
lor la cerințele fiecărei etape istoricește determinate, extinderea sferei 
de aplicare a creditului bancar. întărirea controlului financiar in toate 
domeniile de activitate, pe toate treptele și Ia toate verigile. Lărgirea 
autonomiei unităților socialiste de stat implică creșterea răspunderii ca
drelor de conducere ale acestora șl intensificarea controlului din par
tea statului, pentru a împiedica orice manifestare de proastă gospodă
rire, nepricepere ori neglijență In administrarea avutului obștesc, a pro
prietății noastre socialiste.

Prof. unlv. dr. Iulian VACARE1
< _______ ..._______________ -
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cinema

POPULARA
poate deveni un factor activ

și producție în reciclarea profesională

intre cercetarea

ECONOMISIREA COCSULUI
terenul unei strinse conlucrări

Cu aproape un an în urmă, problema reducerii consumului de cocs 
tn industria noastră metalurgică a constituit obiectul discuțiilor pri
lejuite de o întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu reprezen
tanții ministerelor și forurilor direct interesate. Planul cincinal de 
dezvoltare economico-socială pe perioada 1971—1975, adoptat recent, a 
inclus această sarcină printre obiectivele actuale și urgente ce stau 
în fața întreprinderilor și institutelor de cercetare științifică. Nu-i de 
mirare, deci, că ea figurează printre „priorități" în programele de 
activitate ale unui șir întreg de unități științifice, în primul rind în 
cel al Institutului de cercetări ‘ ...........metalurgice (I.C.E.M.) din Capitală.

legătură cu stadiul investigații- 
cu principalele rezultate și di-

In
lor,
recțli de rezolvare ce s-au conturat 
în vederea gospodăririi judicioase a 
oocsului, ne-am adresat tov. ing. 
CONSTANTIN DRAGOMIR, director 
adjunct la I.C.E.M. :

— Problema cocsului confrun
tă în general metalurgia con
temporană, căpătind, in cazul 
diferitelor țări, rațiuni particu
lare de însemnătate și urgență. 
Cum se prezintă acestea în ac
tualul stadiu de dezvoltare a 
economiei noastre ?

— în momentul de față, cocsul se 
numără printre materiile prime in
dispensabile producției siderurgice, 
avind utilizări diverse și fiind soli
citat în cantități din ce in ce mai 
mari. Pe plan mondial, rezervele de 
cărbune cocsificabil sînt relativ re
duse și localizate în anumite zone. 
Iată de ce, mai ales în ultimul dece
niu, s-au căutat — cu înfrigurare, 
s-ar putea spune — soluții care să 
permită o scădere a consumului spe
cific de cocs. Drept urmare, dacă în 
unele țări cu industrie siderurgică 
dezvoltată acest consum se situa, în 
anul 1960, între 620—970 kg la tona de 
fontă, în 1970 el a scăzut la 500—650 
kg cocs la tona de fontă.

Evident, și pentru economia ro
mânească cerința soluționării e- 
conomic-avantajoasă a „problemei 
cocsului" devine tot mai presantă, 
deși consumul specific a scăzut de la 
1050 tone cocs la tona de fontă în 
1960 la numai 590 kg cocs la tona 
de fontă în 1970 — ceea ce înseamnă 
un consum mai redus chiar decît cel 
consemnat în țări cu o veche tradiție 
siderurgică, ca Anglia și Franța.

Această preocupare trebuie conti
nuată mai ferm, cu atît mai mult cu 
cit nu există, în genere, posibilita
tea de a adopta, mecanic, soluțiile a- 
plicate de alte țări în vederea redu
cerii consumului de cocs. 'Caracterîs- 
tîo situației noastre este faptul că 
pornim de la o bază de materii pri
me (cărbune cocsificabil) redusă și 
de o. calitate care face ca tratarea e-,. 
conomică a sorturilor de cărbunt; de
acest fel să prezinte încă dificultăți, r. 
Ia a căror soluționare trebuie să-și 
dea aportul, în mod substanțial, cer- 
oetarea științifică de profil.

— Problema se află „tn stu
diu" de mai mulți ani, ceea ce 
ne face să credem 
obținute anumite 
s-au conturat unele 
luționare a ei...

că au fost 
rezultate și 
piste de so-

fost elaborate măsuri concrete, vi- 
zînd scăderea necesarului de calorii 
pentru topirea și încălzirea materia
lelor ce intră în compoziția șarjei, 
precum și îmbunătățirea utilizării 
energiei termice și chimice a gazelor 
reducătoare (formate în creuzet). 
Pentru micșorarea necesarului de 
căldură studiem posibilitățile de 
creștere a conținutului de fier al mi
nereurilor încărcate în furnal, prin 
îmbogățirea celor indigene și procu
rarea din import a unor minereuri 
corespunzătoare (cu conținut de fier 
de peste 55 la sută). In același scop, 
se prevede eliminarea a aproape 90 
la sută din calcarul încărcăturii fur
nalului, prin utilizarea aglomeratului 
autofondat, omogenizarea minereuri
lor care compun șarja furnalului, 
elaborarea fontei de afînare cu con
ținut redus de mangan și siliciu, 
micșorarea pierderilor exterioare de 
căldură prin creșterea volumului 
furnalelor. Intensele eforturi proprii 
depuse au și permis ca minereurile 
de fier indigene — din categoria „mi
nereurilor sărace" — să fie astfel 
preparate incit furnalele să le pri
mească aproape în întregime sub for
mă de concentrate. Ameliorări calita
tive importante (în principal prin 
îmbogățirea conținutului de fier) 
comportă, in prezent, și unele mine
reuri aduse din import.

O altă direcție de studiu se referă, 
așa cum aminteam, la îmbunătățirea 
utilizării energiei termice și chimice. 
Ea deschide perspectiva unor investi
gații legate de folosirea materialelor 
sortate, funcționarea furnalelor cu 
presiune ridicată la gura de încăr
care, distribuirea corectă a materia
lelor la gura de alimentare a furna
lului (influențată prin mărimea în
cărcăturii de cocs, schema de încăr
care a minereurilor și cocsului, nive
lul încărcăturii). Au și fost consem
nate unele rezultate practice utile, 
datorate intrării în funcțiune a unor 
noi unități producătoare de profil 
— cum sînt fabricile de aglomerare 
și instalațiile de sortare de la com
binatele siderurgice din Galați și Hu
nedoara, precum și de la uzina 
„Victoria" din Călan. CompozH. , 
ția.granulometrică a materiale
lor încărcate în furnale ă în- 
te.put să se amelioreze. De aso- 
riienea, sporirea producției de auto- 
fondant și creșterea gradului de uti
lizare a lui la producerea fontei au 
avut ca efect reduceri ale consumu
lui specific de cocs, demne de avut 
în vedere (de ordinul a 120—150 kg. 
la tona de fontă). Reduceri impor
tante se realizează și prin aplica
rea tehnologiei de funcționare a fur
nalelor cu presiune ridicată la gura 
de

vind folosirea gazului metan.
cedeul rezultat a fost extins, înce
pînd cu anul 1962, la toate furnalele 
din țară. Concomitent, s-a trecut la 
reconstruirea vechilor preîncălzi- 
toare de aer și la dimensionarea ce
lor noi, corespunzătoare 1 ’
actuale. In consecință, încă din. 
acest stadiu incipient 
rilor s-au putut obține scăderi 
importante ale consumului spe
cific de cocs pe țară. Pe de altă 
parte, s-a observat că sporirea can
tității de gaz metan insuflat în fur
nale este limitată de posibilitatea 
redusă a creșterii temperaturii aeru
lui introdus în preincălzitoare de 
aer. S-au căutat atunci — și I.C.E.M.- 
ul a susținut viu aceste căutări — 
alte rezolvări, mai adecvate, între 
care utilizarea acrului îmbogățit în 
oxigen sau preincălzirea gazului me
tan. Experimentările dovedesc că a- 
ceste soluții — propuse de institutul 
nostru — pot conduce la economii im
portante de cocs.

cerințelor

al lucră-

— Ce credeți că ar trebui în
treprins, in continuare, pentru 
a se ajunge operativ la o solu
ție de ansamblu satisfăcătoare 
in domeniul utilizării judicioase 
a cocsului ?

încărcare.
— Aș menționa, tn primul rînd, 

cercetările la care participă asiduu, 
tn primul rînd institutul nos
tru, prin care se urmărește mic
șorarea consumului de căldură la 
elaborarea fontei în furnale. Au și

— Ce ne puteți spune în pri
vința cercetărilor referitoare la 
„înlocuirea parțială a cocsului 
cu alți combustibili" ?

— începînd din anul 1959 s-au 
Inițiat, în acest scop, cercetări pri-

UNIVERSITATEA

— Rezolvarea 
tregii probleme 
— este greu de 
trebuie continuate și dezvoltate ac
țiunile întreprinse pînă acum. Poate 
că ar fi bine, în această ordine de 
idei, să se treacă la extinderea me
todei de preîncălzire a gazului me
tan introdus in furnale, concomi
tent cu sporirea temperaturii de 
preîncălzire (de la 300°C la 600°C). 
La fel ar trebui procedat și cu teh
nologia de utilizare a aerului îm
bogățit cu oxigen, simultan cu spo
rirea conținutului acestuia (peste 24 
la sută). Totodată, e necesar să se 
inițieze noi cercetări, de pildă în 
scopul sporirii temperaturii aerului 
insuflat în fumai, la peste 1200°C — 
ceea ce implică rezolvarea proble
mei zidăriei refractare, care tre
buie să reziste la asemenea tempe
raturi ridicate. Demnă de atenție 
este și studierea minereului prere- 
dus și folosirea acestuia in încărcă
tura furnalului. Așa cum, după 
părerea mea, merită cercetată și in- 
suflarea la baza cuvei furnalului a 
gazelor reducătoare (CO + Hs), obți
nute din gaz metan in instalații spe
ciale.

Soluționarea corespunzătoare și 
în timp util a acestei importante 
cerințe a economiei naționale pre
supune însă o convergență a efor
turilor cercetătorilor, ale celor care 
găzduiesc experimentările și ale fo
rurilor de coordonare și avi
zare. Numai astfel vor putea 
fi elaborate mijloace concrete și e- 
ficiente de 
reducere a 
indirect, de 
de cărbune 
importante 
cincinal.

dintr-o dată a în- 
— atît de complexă 
scontat. De aceea,

producere a cocsului, de 
consumului acestuia și, 
diminuare a importului 

cocsificabil, care implică 
eforturi valutare în acest

Convorbire realizată de
Teodor CAZACU

• vis de dragoste : SCALA 
9,30; 12,45; 16,15; 19,45.
• Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
o Oliver (ambele serii — ecran 
lat) : PATRIA — 9,30; 13; 16,30; 
20, CAPITOL — 8,45; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30.
• Scoate-ți pălăria cind săruți : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Mihal Viteazul î CENTRAL — 
10; 14,30; 19.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 

>— 9,30; 13; 16,30; 20.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Cortul roșu : DOINA — 11,30; 
16; 19,30.
• Castanele sînt bune : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Așteptarea : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
• Romeo șl Julieta : LUMINA — 
9—19,30 in continuare.
• Piața Roșie : AURORA — 9; 
12: 16; 19,30.
• Steaua de tinichea : VICTORIA
— 9- 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
GIULEȘTI — 10; 15,30; 17,45; 20.
• Lampa lui Aiadin : TIMPURI 
NOI — 9—17,30 în continuare.
• Program de documentare româ
nești : TIMPURI NOI — 9,15 — 
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 
tata : 
17,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
s Mizerabilii — 10; 12; 14,15, Co
piii minune — 16,30, Roma, oraș 
deschis — 18,45, Calul de fier — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Vinovatul este în casă : TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Asediul : VITAN — 16; 18; 20.
• Floarea de cactus : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Săptămîna nebunilor s 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.
• Sunetul muzicii : CRÎNGAȘI — 
15,30; 19.

pentru
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 
20, FLAMURA — 9; 11,15;

Zeci de mii de oameni și-au ocupat din nou locurile in amfitea
trele universităților populare. Desprindem din acest gest aparent mă
runt, devenit de acum tradițional în sistemul așezămintelor culturale 
din țara noastră, o semnificație deosebită : an de an, cetățeni de di
ferite profesii, cu pregătirile și gusturile cele mai diverse, intră în 
„zona de influență" a acestor edificii ale culturii și științei, universi
tăți cu o largă sferă de cuprindere, a căror menire este aceea de a 
contribui, cu mijloace specifice, la educarea celor ce muncesc în spiri
tul patriotismului socialist, al dragostei și devotamentului nețărmurit 
față de patrie, la pregătirea lor pentru a face față și mai bine exigen
țelor ce le ridică fiecare sector de activitate. Pentru a pune în evi
dență o serie de aspecte noi, esențiale, preocupări de imediată actuali
tate, ne-am adresat acad. REMUS RADULEȚ, rectorul Universității 
populare București.

— In ultimii ani ați parti
cipat personal la elaborarea 
programului de activitate a 
cunoscutei universități populare 
bucureștene și ați putut cunoaș
te nemijlocit preocupările unor 
ifistituții similare din întreaga 
țară, la care ați ținut conferințe 
sau ați predat lecții. Dispuneți, 
așadar, de o bogată experiență 
care vă permite să apreciați cu 
toată obiectivitatea momentul 
actual al universităților popu
lare.

important. Acum șapte 
fost dată publicității le- 
primită cu un impre- 

interes de opinia publică

sităților populare se conturează în 
momentul de față un obiectiv tot a- 
tît de 
luni a 
gea — 
sionant
— privitoare la perfecționarea pre
gătirii profesionale a lucrătorilor 
din unitățile socialiste. în marea ac
țiune națională a reciclării, contri
buția universităților populare s-ar 
putea dovedi esențială, datorită pro
filului lor de masă, amplorii acți
unii educative.

/

teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Erich 
Bergel — 20.
• Teatrul de Operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Surorile 
Boga — 20; (sala Studio) : Prima 
zi de libertate — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Play
• Teatrul
— 20.
• t Teatrul 
Magheru) :
(sala Studio) : Gaițele — 20. , 
e Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19,30.
• Teatrul „Giulești“ : Gîlcevile 
din Chioggia — 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă4' : Snoa
ve cu măști — 16.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30; (la Sala Palatului) : Pa
radisul revistei — 19,30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vox ~
— 19,30, (sala Victoria) : 
Lunii — 19,30.
• Studioul ,,Casandra“ : 
sectorului suflete
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Ali- 
gru — 17.
o Ansamblul „Rapsodia română" : 
Legendă și dor — 19.30.

Strindberg — 19,30. 
de Comedie : Nicnlc

„C. I. Nottara" (sala
Omul care... — 19,30,

■ i- •

Boema 
Sonatul

20.
Șeful

— Mai mult decît oricînd altădată 
— în cei 17 ani de existență a acestor 
focare de difuzare a cunoștințelor — 
se poate vorbi în prezent de un mo
ment hotărîtor în orientarea activi
tății lor. Spunînd acest lucru mă 
gindesc la noile exigențe ridicate în 
fața creației și a răspîndirii culturii 
de propunerile de măsuri prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
referitoare la îmbunătățirea acti
vității politico-ideologice și cul
tural-educative. Universitățile popu
lare au menirea să devină una 
dintre cele mai active forme de edu
cație comunistă a membrilor socie
tății noastre. Debutul anului univer
sitar popular conține premise promi
țătoare în această direcție. Este 
suficient să amintesc-că, pornind de 
la sarcinile educative sporite ce ne 
revin, în colaborare cu comitetul 
municipal U.T.C. au fost inițiate 
cinci cursuri ce se adresează în mod 
special tinerei generații : „Din isto
ricul mișcării muncitorești din Româ
nia", „Etică și civilizație", „Din 
istoria culturii poporului român", 
„Tineretul și contemporaneitatea", 
„România contemporană — un sfert 
de secol de la proclamarea republi
cii". Aceste cursuri vor fi evocări 
vii, cu material documentar bogat, 
prezentat de cei mai avizați specia- tive. în primul an, succesul cursului 
liști, de vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din România. Nu ex
puneri aride, ci dezbateri fierbinți — 
iată calea ce trebuie urmată pentru 
a putea influența convingerile tine
retului, a contribui la formarea pro
filului nou al constructorului de 
miine al societății socialiste.

Desigur, rolul formativ al 
sităților populare trebuie să 
nifeste nu numai prin aceste 
cu caracter accentuat politic, ci ab
solut prin toate expunerile și ma
nifestările lor. Este axioma de la 
care consiliul nostru științific și-a 
început în acest an activitatea.

Subsumată acestei sarcini de înaltă 
răspundere politică, în fața univer-

— Deși anul universitar a 
început, vorbiți totuși la modul 
optativ despre asemenea pre
ocupări. Deduc din aceasta că nu 
peste tot s-a înțeles necesita
tea unor acțiuni ferme, hotărite. 
De aceea vă întreb : dispun .in 
prezent universitățile populare 
de posibilități reale pentru a-și 
aduce o contribuție de substanță 
la acțiunea reciclării ?

— Unele, da ! Și anume, în special 
cele care se găsesc în centre univer
sitare sau industriale puternice : 
Brașov, Cluj, Iași, Timișoara etc. Cu 
toate acestea, deschiderea anului de 
învățămint nu a adus nici aici toate 
cursurile pe care oamenii 
dreptul să le aștepte.

— Concret, la ce 
referiți ? -

muncii au

anume vi

cinci ani, 
București

— Acum mai bine de 
Universitatea populară 
inaugura cursul „Știința conducerii 
și organizării producției". Scopul său 
era de a înlesni o cunoaștere a pro
blemelor și a posibilităților care de
termină o cît mai bună activitate e- 
conomică, bazată pe aplicarea în so
cietatea socialistă a legilor ei obiec-

univer
se ma- 
cursuri,
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fotbal: Moine, o întrecere sportivă
la al cărei succes pot contribui

„TRIBUNELEu

prezența a fost doar de 38,1 la 
sută, absolvenții lui fiind in 
număr de numai 14. Au existat 
chiar cazuri de astfel de cursuri 
(„Știința sistemelor și ciberne
tica", „Fizica modernă") care nu 
s-au deschis anul trecut fiindcă 
au avut prea puțini înscriși. 
Cum explicați o asemenea si
tuație ?

Mîine, pe stadionul „23 August", 
echipa națională susține un meci de
cisiv, întîlnind selecționata Ceho
slovaciei în preliminariile campiona
tului european.

Este o întîlnire importantă pentru 
fotbalul nostru. Obținerea victoriei în 
această partidă nu înseamnă numai 
un mare pas înainte spre sferturile 
de finală ale întrecerii europene, ci 
și continuarea procesului de integrare 
a fotbalului românesc în circuitul va
lorilor europene de prim rang, pozi
ție la care are dreptul să aspire prin 
talentul și clasa jucătorilor de care 
dispune, prin rezultatele pe care le-a 
realizat în ultimii ani.

Avind un start mai slab — egalita
tea de la Cardiff și insuccesul de ul
tim moment de Ia Bratislava — echi
pa noastră și-a reafirmat, însă, cu 
energie pretențiile la primul loc în 
grupă, reducînd diferența de gola
veraj față de formația Cehoslovaciei 
pînă la limita unui gol. De altfel, me
ciul cu Finlanda, din septembrie, n-a 
însemnat doar rotunjirea zestrei de 
goluri, ci, după cum este cunoscut, 
și regruparea, celor mai puternice 
forțe de care dispune fotbalul nostru 
în acest moment. „Unsprezecele trico
lor" și-a regăsit unitatea morală și 
de acțiune, alcătuind din nou un co
lectiv omogen, capabil de eforturi ne
bănuite, de randament maxim în în
cercări hotărîtoare. Se poate spune că 
„unsprezecele" reprezentativ, refăcîn- 
du-și rîndurile, și-a recăpătat și spiri
tul competitiv, frumoasa ambiție 
sportivă de a figura printre echipele 
fruntașe ale continentului nostru. De 
altfel, însuși L. Novak, antrenorul 
partenerilor de dispută de mîine, a- 
preciazâ că echipa noastră se prezintă 
— la ora actuală — mai bine decît cea 
a Cehoslovaciei. Aceasta nu înseamnă 
C& formația antrenată de Novak nu

este un adversar de prim rang. Să nu 
uităm că, mîine, întîlnim o echipă cu 
mare experiență competițională, cu 
un palmares internațional remarcabil, 
care știe să-și joace șansa.

Toate datele acestei întîlniri indică 
faptul că va fi o confruntare sporti
vă aspră, o partidă care va solicita 
mai mult decît altele resursele mora
le ale sportivilor. Un gol poate fi în
scris într-o secundă, dar pentru a 
ajunge la această secundă sînt nece
sare uneori eforturi mari, numeroase 
încercări, zeci de acțiuni. Adevărații 
cunoscători ai fotbalului știu că se 
poate întîmpla ca nu totul să iasă „ca 
ta carte" din primul minut, că se 
poate întîmpla ca multe încercări să 
eșueze. Nici cele mai mari formații 
ale lumii nu sînt scutite de tra
versarea unor asemenea situații. 
Un meci durează 90 de minute. 
O condiție a reușitei sportive este ca 
fiecare jucător să acționeze din pri
mul și pînă la ultimul minut cu ho- 
tărîre, dar și cu calm, cu Încredere 
în propriile forțe.

Calm, răbdare — sînt exigențe va
labile, în egală măsură, pentru ju
cători și pentru susținătorii lor din 
tribune. „Tribunele" nu marchează 
goluri, dar pot ușura înscrierea lor.

Jucătorii au nevoie de forța 
nelor mai ales în momentele 
Or, în atari cazuri, reproșurile, 
trofările pentru o pasă greșită sau 
pentru ratarea unei situații bune nu 
duc la nimic bun.

„Mulțumim publicului pentru felul 
cum ne-a încurajat, cum ne-a purtat 
spre victorie!". De cite ori n-am auzit 
aceste cuvinte de la jucătorii români, 
la capătul unor întreceri grele, dar 
aureolate de izbindă. Intr-adevăr, în- 
flăcăratul nostru public știe să-și 
poarte favoriții spre victorie. Cu 
temperamentul care-1 caracterizează, 
dar și cu inteligența și obiectivitatea 
ce-i sînt proprii. Cu spiritul său de 
fair-play, ce i-a adus o reputație in
ternațională, amintită și răsamintită 
în declarațiile atîtor și atîtor sportivi, 
care ne-au vizitat țara.

Mîine, pe stadionul „23 August", 
Viktor, Kuna, Pollak și ceilalți fotba
liști cehoslovaci vor întîlni o echipă 
și un public care doresc din adîncul 
inimii victoria, luptînd fără precupe- 
țire pentru cucerirea ei, într-o între
cere dîrză, dar purtată cu cele mai' 
corecte mijloace, în cel mai desăvîrșit 
spirit sportiv, atît pe gazon, cît și in 
tribune.

tribu- 
grele. 
apos-

Valentin PĂUNESCU

Fotbaliștii cehoslovaci 
au sosit aseară la București ■>
Aseară a sosit în Capitală echipa 

selecționată de fotbal a Cehoslova
ciei care va întîlni duminică în 
meci retur pentru campionatul euro
pean reprezentativa țării noastre. Pe

aeroportul 
slovaci au 
zentanți ai 
ției de fotbal.

Otopeni fotbaliștii ceho- 
fost întîmpinați de repre- 

C.N.E.F.S. și ai federa-

ȘAPTE VICTORII ALE BOXERILOR ROMANI
IN MECIURILE CO PUGILISTII DIN R.D.GERMANĂ

spectatori prin acuratețea, precizia și 
forța loviturilor, ca și prin pricepere 
tactică.

La puncte au mai cîștigat : Gru- 
escu, în fața lui Blum (cat. muscă), 
Stumph contra lui Sachsen (cat. se
migrea) și Alexe împotriva colosului 
Limant (cat. grea).

în afara înfrîngerii cu totul surprin
zătoare a lui Silberman, notăm și e- 
șecul, neașteptat din cauza comba
tivității insuficiente a lui Năstac, în 
fața lui Brauske (categoria mijlocie). 
După un meci relativ egal, Ivan a 
fost declarat învins de Stefan Foster 
(categoria cocoș). Iar Tudor Nicolae 
— despre a cărui lipsă de tangență 
cu boxul s-a mai scris în ziarul nos
tru — a pierdut la puncte, la capă
tul unei evoluții penibile, întîlnirea 
cu Tiepold. Revanșa dintre reprezen
tativele României și R. D. Germane 
va avea»,loc duminică la Brăila. Cu 
acest prilej va boxa și Manfred 
Wolke, insă în cadrul categoriei mij
locie mică.

Remarcăm că. la începutul galei de 
ieri seara, a avut loc sărbătorirea 
retragerii din activitatea competițio- 
nală a fostului campion european 
Constantin Ciucă, cu care prilej re
numitului boxer român i s-au înmî- 
nat cupe și diplome din partea Co
mitetului olimpic român, a clubului 
Steaua și a Federației române de box.

întîlnirea dintre reprezentativele 
de box ale României și R. D. Ger
mane s-a bucurat de prezența a nu
meroși spectatori bucureșteni, supor
teri doritori să-i vadă pe pugiliștii 
noștri fruntași luptînd în compania 
unor adversari de valoare. Rezulta
tul final a fost favorabil boxerilor 
români, care au cîștigat la șapte din
tre cele 11 categorii, în timp ce re
prezentanții R. D. Germane au ieșit 
învingători la restul de patru cate
gorii.

Mai întîi, trebuie să spunem că 
meciul vedetă al galei Wolke—Sil
berman. n-a avut loc deoarece pri
mul n-a îndeplinit greutatea cate
goriei semimijlocii. în absența lui 
Wolke, oaspeții l-au urcat în ring pe 
cvasi-necunoscutul Manfred Weidner, 
datorită căruia am asistat la cea mai 
mare surpriză a reuniunii : Weidner 
l-a invins la puncte, în mod meritat, 
pe un Victor Silberman aflat intr-o 
formă sub orice critică 1

Dintre boxerii români, succese îna
inte de limită au repurtat : Mihai 
Aurel în fața lui Weinhold (cat. se- 
mimuscă, abandon dictat de arbitru, 
rundul I) ; Gabriel Pometcu contra 
lui Warnke (pană, abandon, rundul 
II) ; Paul Dobrescu contra lui Roth 
(ușoară, abandon, rundul II). Publi
cul a apreciat aceste victorii rapide, 
totuși, cel mai mult i-a plăcut boxul 
realizat de Vasile Antoniu în fața 
experimentatului Fambach (cat. se- 
miușoară). Antoniu a încîntat pe

„TROFEUL
în faza

GALAȚI (prin telefon) : Compe
tiția handbalistică internațională, 
găzduită de frumosul oraș de la Du
năre, intră în faza ei de „clocot" ; 
astăzi, penultima zi a tradiționalu
lui „Trofeu Carpați", au Ioc patru 
meciuri, dintre care două se impun 
cu deosebire atenției generale : 
R.F.G.—Iugoslavia și România—Un
garia. Spunem aceasta, deoarece cele 
patru formații nominalizate aici — 
cu plusul de șanse ce revin echipelor 
României și Iugoslaviei, neînvinse

Valerîu MIRONESCU

CARPAȚI" 
decisivă

pînă acum — au posibilitatea 
înscrie, finalmente, pe tabelul 
gâtoarelor, al cîștigătoarelor 
feului Carpați".

Astăzi, înaintea partidelor
țațe, vor mai avea loc două meciuri 
pentru care nu există și nu poate 
exista un cîștigător dinainte : Nor
vegia—Spania și Franța—România II. 
Finalul „săptămînii handbalului" de 
la Galați se anunță, așadar, extrem 
de pasionant.

sesă 
învin- 
„Tro-

anun-

I. O

a fost modest, dar noi am perseve
rat 
putut să oferim publicului 
cursuri 
neric
Este vorba de Econometrie, Er
gonomie, Cercetarea operațională, 
Știința conducerii și organizării pro
ducției, Metodele matematice în 
știința conducerii, Matematică mo
dernă, Chimie, Biologie, Psihologia 
educației și Tehnicile acțiunii cultu- . 
rale. Ele se adresează specialiștilor 
din cîteva sectoare principale ale e- 
conomiei noastre naționale, unor ca
dre de conducere din unitățile eco
nomice, cadrelor didactice, cu scopul 
atît al unei aduceri la zi din punctul 
de vedere al informației de specia
litate, cît și al completării și per
fecționării unor cunoștințe profesio
nale mai vechi în probleme de opti
mizare a activităților productive co
tidiene. Desigur, cineva s-ar putea 
întreba de ce alegerea noastră s-a 
oprit tocmai asupra acestora. Răs
punsul e unul singur. Planul cinci
nal de dezvoltare economico-socială 
a României pe perioada 1971—1975, 
recent aprobat de Marea Adunare 
Națională, prevede o dezvoltare fără 
precedent a țării noastre, un 
cutezător program al muncii crea
toare a întregului popor. Or, cursu
rile amintite s-au conturat în pri
mul rind în funcție de sarcinile 
concrete economice ce ne stau în 
față, de obiectivele precise trasate 
cu claritate în textul de lege dat 
publicității. Personal, nici nu con
cep organizarea unor activități — in
diferent ce profil ar avea ele — la 
universitățile populare care să nu 
reprezinte refluxul nemijlocit al vie
ții sociale ai cărei contemporani sîn- 
tem. Iată de ce apreciez că acestea 
sînt cursuri care răspund imperati
vului reciclării, putînd fi urmate, mai 
ales, de specialiști din domenii co
laterale activității principale a uni
tăților in care lucrează.

și, iată, în acest an am
" '    zece

grupate sub numele ge-
de „Cultură profesională",

vorba de Econometrie, 
Cercetarea

— Din cele zece cursuri enu
merate, fapte au fost organizate 
la București și anul trecut. Sta
tistica ne arată că frecventa la 
ele a fost sub 50 la sută. De 
pildă, la „Tehnicile acțiunii cul
turale", curs extrem de folosi
tor pentru activiștii culturali.

tv
16,15 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba germană. * 
Perspectivele cincinalului : 
județul Timiș. • Reportaj la 
zi : „Echinox" — revistă stu
dențească în limbile română, 
maghiară și germană, o Pro
fil: George Prișcă — preșe
dintele C.A.P. Moșna (Me
diaș). • Pe drumurile pa
triei : București — complexul 
Curtea Veche. • Cuvîntul 
poetului : Franz Hodjak. • 
Cîntă orchestra Peter Wert
heimer. Solist vocal Peter 
Krecsmar. • Program pentru 
copii.

13,00 Bună seara, fete 1 Bună sea
ra, băieți I

— Este vorba în primul rînd — și 
aceasta nu o spun ca o scuză — de 
rezerva firească cu care este primit 
la început oricare lucru nou. Acum 
cîțiva ani, un curs de „Istoria civi
lizației și a culturii" a debutat cu un 
număr relativ mic de înscriși. Am 
perseverat însă, nu am desființat 
cursul — și în anii de învățămint 
care au urmat înscrierile au depășit 
așteptările noastre. într-o situație a- 
semănătoare se găsesc și cursurile pe 
care le-ați arătat. Există însă și o 
altă explicație : un slab interes în 
popularizarea posibilităților pe care 
le prezentăm, din partea unor insti
tuții care ar trebui să fie direct in
teresate în extinderea informării sa- 
lariaților lor. Adresele speciale tri
mise de noi unora din aceste unități 
au rămas de multe ori fără răspuns. 
Cîteva exemple mi se par semnifi
cative. Cursul „Tehnicile acțiunii 
culturale" l-am conceput în principal 
pentru salariații din sistemul cultu
rii. care au delicata sarcină de a 
educa mase mari și diverse de oa
meni. Acesta putea fi un curs pe 
întreaga țară, prin corespondență, cu 
seminarii periodice pe județe — sau 
pe grupe de județe —, cu teme de 
studiu în funcție de specificul fiecărei 
zone. Iată însă că, paradoxal, pe 
lista de înscrieri nu am reușit să 
„descopăr" metodiști ai caselor de 
cultură și ai cluburilor din Capitală 
sau instructori de la casele de crea
ție, cărora li se adresa în principal 
cursul.

Intr-un fel 
raporturile 
București cu 
municipiului, 
biologie, matematică modernă se a- 
dresau în principal cadrelor didac
tice. propunindu-și să le familiari
zeze cu metode mai noi, ce au avut 
succes în învățămîntul superior. Și 
totuși, profesorii liceelor și ai școli
lor generale din Capitală puteau fi 
numărați pe degete în sălile de curs. 
Noul an de studiu a adus un revi
riment al interesului în domeniul 
Chimiei și biologiei, situația rămînînd 
însă neschimbată la cursurile de fi
zică și matematică.

asemănător s-au soldat 
Universității populare 
inspectoratul școlar al 
Cursurile de chimie,

— In țară există astăzi 302 u- 
niversități populare, dintre cart 
numai in Capitală, in afara in
stituției pe care o conduceți, 
mai funcționează opt universi
tăți de cartier. Care credeți că 
ar fi modalitățile cele mai prac
tice de extindere, în cadrul a- 
cestora, a cursurilor cu profil 
de reciclare ?

să des- 
un ase- 
ales în
Aceasta

broșuri cu tematică asemă- 
pentru care avem texte su- 
Această acțiune ar putea 
realizarea unui deziderat

— Personal consider că în mo
mentul de față ar trebui ca fiecare 
universitate populară, cel puțin din 
orașele mai mari ale țării, 
chidă cel puțin un curs cu 
menea profil — desigur 
funcție de condițiile locale,
privește și universitățile de cartier 
din Capitală. Pentru celelalte orașe 
ale căror universități populare se 
găsesc la limita forțelor pentru a 
duce la bun sfîrșit o asemenea ini
țiativă, ar trebui să i se ofere Uni
versității populare bucureștene. cu 
sprijinul Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, mijloacele necesare 
spre a le putea da un ajutor mal 
substanțial. Mă gîndesc astfel la po
sibilitatea publicării pentru început a 
cursurilor noastre de Econometrie și 
Tehnicile acțiunii culturale, a edită
rii unor 
nătoare, 
ficiente. 
preceda
mai vechi : o publicație periodică a 
tuturor universităților populare. ■ 
Schimbul activ de experiență în do
meniul diferitelor cursuri — inclu
siv al celor cu profil de reciclare — 
ce s-ar putea face prin paginile re
vistei ar avea, cu siguranță, efecte 
utile asupra orientării activității uni
versităților populare.

începerea anului de studiu este un 
fapt implinit. Apreciez însă că nu 
trebuie așteptat viitorul an de învă
țămint în universitățile populare 
spre a da viață unor sarcini atît de 
utile. Inițiativa și capacitatea orga
nizatorică a consiliilor științifice 
pot da rezultate neașteptate în acest 
domeniu de activitate.

Interviu realizat de
Radu CONSTANTINESCU

18,45 Prima semifinală a turneu
lui internațional de hadbal 
masculin „Trofeul Carpați" 
(repriza a II-a). Transmisiu
ne directă din Sala sporturi
lor de Ia Galați. Comentator: 
Călin Antonescu. 
Publicitate.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
A doua semifinală a turneu
lui internațional de handbal 
masculin „Trofeul Carpați" 
(repriza a II-a). Transmisiu
ne directă din Sala sporturi
lor de la Galați.

20,30 Săptămîna internațională.
20.45 Tele-enciclopedia.
21.45 Teledlvertlsment. Dicționar 

muzlcal-distractiv. Literele 
E și F. Cu : Victor Eftimiu, 
Ion Finteșteanu, Fory Et- 
terle, Beate Fredanov, Duke 
Ellington, Connie Francis, 
Pierre Etalx, Clubul epigra- 
mișt.ilor. Prezintă : Mihai 
Fotlno.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
• Sport.

19,15
19,20
19.30
20,00

*
*

*

4

*
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PRIMIRE
LA CONSILIUL DE STAT

Numirea noului trimis
extraordinar si ministru

LEE KUÂN YEW
Primul ministru al Republicii Sin

gapore, Lee Kuan Yew, și persoane
le oficiale care îl însoțesc au depus, 
vineri dimineața, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au luat parte Du
mitru Joița, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București, general-colonel Marin Ni- 
colescu, adjunct al ministrului forțe
lor armate, Tudor- Jianu, directorul 
protocolului Ministerului Afacerilor 
Externe, Lucian Petrescu, director 
ad-interim în M.A.E., generali și ofi
țeri superiori, alte persoane oficiale.

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

După depunerea coroanei de flori

s-a păstrat un moment de recule
gere.

★
Primul ministru al Republicii Sin

gapore, Lee Kuan Yew, cu soția, și 
persoanele oficiale care îl însoțesc în 
vizita în țara noastră, au asistat vi
neri seara la un spectacol folcloric 
cuprinzînd dansuri și cintece popu
lare românești, susținut de Ansam
blul „Rapsodia română".

Spectacolul s-a bucurat de succes. 
Artiștilor le-au fost oferite flori din 
partea premierului singaporez.

★
In cursul dimineții de vineri, soția 

primului ministru al Republicii Sin
gapore, doamna Lee Kuan Yew, a 
făcut o vizită la Muzeul Zambaocian 
din Capitală, unde sînt expuse opere 
create de unii dintre cei mai de 
seamă artiști plastici ai patriei noas
tre.

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat, Emil Bodnaraș, a primit vineri 
pe Mark Bomani, procurorul general 
al Tanzaniei, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a participat Alexa Au
gustin, procurorul general al Repu
blicii Socialiste România.

★
în timpul șederii in țara noastră, 

oaspetele tanzanian a avut întreve-

deri cu ministrul justiției, Teodor 
Vasiliu, cu președintele Tribunalului 
Suprem, Emilian Nucescu, și cu pre
ședintele Comisiei juridice a Marii 
Adunări Naționale, Traian Ionașcu, 
și a făcut vizite la Asociația juriști
lor și Facultatea de drept din Bucu
rești.

PRIMIRI
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

la

ale Braziliei

PLECAREA VICEPREȘEDINTELUI

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ilie Verdeț, a primit vineri 
pe W.O. Campbell Adamson, direc
torul general al Confederației in
dustriilor britanice, care se află în- 
tr-o vizită în țara noastră.

La primire au participat Mihail 
Florescu, ministrul industriei chimi
ce, Pretor Popa, adjunct al 
lui comerțului exterior, 
Zambeti, vicepreședinte al

ministru- 
Hristache 

Camerei

de Comerț, și Constantin Rădulescu, 
șeful Agenției economice a Româ
niei la Londra.

Au fost prezenți R. M. Russell, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii la București, și E. S. 
Taylor, director în Confederația in
dustriilor britanice.

în cursul întrevederii 
bordate probleme privind 
colaborării și cooperării 
româno-britanice.

au fost a- 
dezvoltarea 

economice

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL ITALIEI, FRANCESCO DE MARTINO

★

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Leonte Răutu, a primit vineri 
dimineața pe acad. Vladimir Tima
kov, președintele Academiei de Știin
țe Medicale a U.R.S.S., care face o 
vizită în țara noastră.

★
La întrevedere, care s-a desfășurat 

Intr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, au participat acad. Aurel Moga, 
președintele Academiei de Științe 
Medicale, prof. Emil Măgureanu, se
cretar general al Academiei de Știin
țe Medicale.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Italiei, Francesco De Mar
tino, care, împreună cu soția, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră, la 

"h.tația prim-vicepreședintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Iile Verdeț, a pă
răsit vineri la amiază Capitala, în- 
dreptindu-se spre patrie.

Oaspetele italian a fost însoțit de 
Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei 
la București, Roberto Ducci, amba
sador, directorul general al afacerilor 
politice din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Italiei, Aldo Conte Marotta, 
ministru plenipotențiar, consilierul

. diplomatic al vicepreședintelui Con
siliului de Miniștri, și Aldo Ajello, 
șeful secretariatului vicepreședinte
lui.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost conduși de prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, îlie Verdeț, 
cu soția, Pretor Popa, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Ion 
Morega, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini,, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Italiei la București.

(Agerpres)TEATRUL DE STAT DIN TG. MURES IA UN SFERT DE VEAC DE ACTIVITATE
Vineri a avut loc în sala mare a 

Palatului culturii din Tg. 
adunare festivă prilejuită 
nirea unui sfert de veac 
ființarea Teatrului de stat 
Iitate. La adunare au luat 
tiviști de partid și de stat, oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile orașului, invitați.

Cu acest prilej, Csorba Andras, di
rectorul teatrului, a subliniat grija 
deosebită a partidului și statului 
pentru dezvoltarea și înflorirea con
tinuă a culturii noastre socialiste, 
evocînd momente din activitatea 
acestui teatru, care are secții în 
limba română și limba maghiară, îtf 
cei 25 de ani, precum și perspective
le ce se deschid acestei instituții ar
tistice. El a amintit în acest sens 
construcția modernă a noului sediu 
al teatrului.

Colectivul teatrului a fost salutat 
de Nicolae Vereș, prim-secretar al 
comitetului județean al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean, Ion Brad, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, de reprezentanți ai unor 
teatre și instituții de cultură din 
țară.

In Încheierea adunării, a fost a- 
doptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului

Mure? o 
de împli- 
de la în- 
din loca- 
parte ac-

Nicolae Ceaușescu, în care se spune :
„Vă asigurăm, cu toată dragostea 
noastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și asigurăm întregul nos
tru partid și popor că, alături de oa
menii muncii români, maghiari și 
germani din județul nostru, nu vom 
precupeți nici un efort pentru a ne 
face cit mai folositori patriei și po
porului în opera de înfăptuire a so
cialismului și comunismului. Sîntem 
cil toții fiii acestui pămînt, slujitorii 
acelorași idealuri și înțelegem că 
numai dăruindu-ne cu pasiune și 
abnegație nobilelor țeluri de omenie 

. și echitate ale societății noastre vom , 
fi demni continuatori ai tradiției 
progresiste a înaintașilor și mesa- ■ 
geri peste timp ai spiritualității a- 
cestui popor".

(Agerpres)

Întîlnîre la Consiliul Central
al U.G.S.R

Delegația Federației Sindicatelor 
din Finlanda (S.A.K.), condusă de 
Niilo Hămălăinen, președintele fe
derației, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, s-a întîlnit vineri 
cu tovarășul Virgil Trofin, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R.

Au participat Gheorghe Petrescu 
și Oliviu Rusu, vicepreședinți, Larisa 
Munteanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Arpad Orbim,

membru al Comitetului Executiv al 
Consiliului Centrai al U.G.S.R., pre
ședintele Comitetului Uniunii Sindi
catelor din industria lemnului.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații privind preocu
pările actuale ale U.G.S.R. și S.A.K., 
relațiile dintre cele două centrale 
sindicale și unele probleme sindicale 
internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare
va face o vizită oficială de prietenie

in țara noastra
V

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 12 noiembrie 1971

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
1135148 lei.

EXTRAGEREA I : 33 46 86 44 
41 38 40 32.

Fond de cîștiguri : 541 625 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 20 55 8 

36 9 39.
Fond de cîștiguri : 593 523 lei.
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Partidul și startul nostru pornesc 
în abordarea problematicii mondiale 
de la înțelegerea realistă a oerințe- 
lor legilor dialectice ale istoriei, de 
la faptul că și în dezvoltarea vieții 
internaționale noul, ceea ce repre
zint'-. expresia necesității obiective, 
sfirșește totdeauna prin a-și im
pune preponderența asupra vechiu
lui, asupra acelor forțe care sînt 
purtătoarele politicii imperialiste de 
forță, dominație și dictat. Este un 
motiv de legitimă satisfacție că e- 
voluțiile. recente ale vieții interna
ționale, afirmarea unor atitudini po
litice realiste, 
locul treptat 
te, confirmă întru totul justețea 
politicii externe a țării noastre, 
clădită pe înțelegerea necesități
lor obiective ale dezvoltării con
temporane, a mersului legic, ine
xorabil, al istoriei — și îndreptată 
spre reglementarea pe cale politică a 
problemelor deschise ale actualității, 
întronarea în raporturile dintre toate 
statele a normelor legalității inter
naționale, instaurarea în lume a 
unui climat al păcii, înțelegerii și 
colaborării multilaterale.

Atingerea acestor țeluri, scumpe 
întregii omeniri, implică în mod 
necesar extinderea și adîncirea dia
logului internațional, proces la care 
țara noastră participă din plin, cu 
toată răspunderea. întărind ne
contenit prietenia frățească și alianța 
cu toate țările socialiste, ~ 
nia promovează, în același timp, 
o politică de 
de contacte cu state avînd altă orîn- 
duire socială, situate în toate re
giunile globului. După ce cu puțin 
înainte Bucureștiul a fost gazda pre
mierului Maltei, Dom Mintoff, în a- 
ceastă săptămînă a primit vizita vi
cepreședintelui Consiliului de Mi
niștri al Italiei, Francesco De Mar
tino, a primului ministru singa
porez, Lee Kuan Yew, ca și a ministru
lui economiei și finanțelor al Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing. In ace
lași timp, după călătoria în capitala 
turcă, s-a anunțat că ministrul de ex
terne român va face, la începutul vii
toarei săptămîni, o vizită în capitala 
Franței. Iată cele mai recente 
repere ale amplului dialog în 
eare se află angajată politica exter
nă a țării noastre, mărturii directe

raționale, care iau 
orientărilor vetus-

Româ-

largă deschidere,

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii

Populare Ungare, Peter Janos, va 
face în zilele următoare o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră.

Vineri dimineața a avut loc, 
Palatul Consiliului de Stat, ședința 
plenară a celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-franceze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică.

Delegația română este condusă de 
Manea Mănescu, președintele Con
siliului Economic, iar delegația fran
ceză de Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finanțelor.

Potrivit înțelegerii dintre condu
cătorii celor două delegații s-a con
venit ca in ședințele plenare și in 
cele pe grupe de specialitate să fie 
studiate și stabilite metodele și căile 
concrete ale dezvoltării cooperării 
dintre România și Franța. în spiri
tul acestei înțelegeri, în ședința ple
nară, Manea Mănescu și Valery 
Giscard d’Estaing au analizat sta
diul acțiunilor de cooperare conve
nite în domeniul fabricației de ma- 
șini-unelte, în livrarea de suban- 
samble pentru diverse instalații in 
industria de autoturisme, in side
rurgie etc. Pornind de la condițiile 
favorabile pe care le oferă dezvol
tarea economică, științifică și teh
nică a celor două țări, ei au exa
minat posibilitățile și , principalele 
căi de dezvoltare în perspectivă a 
cooperării româno-franceze.

în ședința plenară au fost pre
zentate concluziile activității desfă
șurate în grupele de lucru pen
tru cooperare economică și indus
trială, pentru cooperare științifică 
și tehnică și pentru schimburi co
merciale — evidențiindu-se rezervele 
ce există în domeniul cooperării în 
fabricația de echipamente pentru 
diverse ramuri industriale, de au
toturisme, în realizarea de mașini- 
unelte cu tehnicitate ridicată, în 
aeronautică, în telecomunicații, pen
tru realizarea de noi tehnologii și 
produse în domeniul chimiei.

S-a apreciat că există condiții 
pentru realizarea și livrarea in co
mun, pe terțe piețe, de instalații și 
utilaje petroliere, energetice, .meta
lurgice și chimice, pentru explora
rea și valorificarea unor resurse na
turale, executarea de lucrări de 
construcții și montaj.

în ședința plenară au fost dezbă
tute, de asemenea, 
vind rezolvarea în comun a unor 
teme de cercetare de mare actuali
tate științifică și practică din con
strucțiile de mașini, energetică, si
derurgie, chimie, petrol, agricultură 
și din alte sectoare de interes reci
proc. Cu acest prilej au fost abordate 
căile de realizare a unei cooperări 
cu caracter complex, care să cuprin
dă într-o activitate integrată toate 
fazele, de la cercetare și proiectare 
pînă la fabricarea și desfacerea pro
duselor.
. Referitor la dezvoltarea schimbu
rilor de mărfuri dintre cele două țări 
au fost analizate o serie de posibili-

tăți pentru creșterea în continuare « 
comerțului româno-francez.

Lucrările sesiunii continuă în grupe 
de specialitate. S-a stabilit ca ur
mătoarea ședință plenară să aibă loc 
luni, 15 noiembrie.

★
Ministrul economiei și finanțelor al 

Franței, Valâry Giscard d’Estaing, a 
oferit vineri un dejun în saloanele 
ambasadei franceze în onoarea pre
ședintelui Consiliului Economic, Ma
nea Mănescu.

Au participat Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice. Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Gheorghe Cioară, președintele Con
siliului național pentru știință și teh
nologie, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere, membri ai delegației 
române la lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze.

Au fost prezenți Pierre Pelen, am
basadorul Franței la București, și 
membrii delegației franceze 
rile oomisiei.

In timpul dejunului, care 
fășurat într-o atmosferă 
Valery Giscard d’Estaing și Manea 
Mănescu au rostit toasturi.

(Agerpres)

H

Ia lucră-

s-a des- 
cordială,

probleme pri-

In județul Suceava s-a îndeplinit

telegramă a- 
Comitetului 

al Partidului 
to- 

Nicolae 
Comitetul

Intr-o 
dresată 
Central 
Comunist Român, 
varășului 
Ceaușescu,
județean Suceava al 
P.C.R. raportează ter
minarea recoltării car
tofilor de toamnă în 
timp optim și în con
diții corespunzătoare, 
în telegramă se men
ționează că a fost li
vrată la fondul central 
al statului o cantitate 
de aproape 240 000

tone cartofi pentru 
consum și sămînță, 
cantitate superioară 
planului, dt și preve
derilor contractuale.

Vă asigurăm, iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se arată în 
telegramă, că, expri- 
mînd gîndul și voința1 
sucevenilor, în frunte 
Cu comuniștii, vom 
face totul pentru ca 
chemarea adresată de 
dumneavoastră celor 
ce muncesc pe ogoare
le patriei să se ma
terializeze în rezultate

ale aportului său constructiv la afir
marea unei necesități primordiale a 
lumii de azi : dezvoltarea contacte
lor cu și între toate statele, indi
ferent de orînduirea socială, de mă
rimea lor, în vederea statornicirii 
unor relații de tip nou, de compre
hensiune, respect reciproc și coope
rare.

★
Bogata activitate internațională 

din această toamnă, axaită pe pro
blema de însemnătate vitală a in
staurării securității pe continentul 
nostru, îndreptățește aprecierea co
mentatorilor și observatorilor poli
tici că ideea conferinței general- 
europene, propusă de țările socia
liste, pășește intr-o fază nouă, mai

cartofi
tot mai bune atit în 
agricultură, cit și în 
celelalte domenii de 
activitate. Prin a- 
ceasta vom face do
vada grăitoare a înal
tei conștiințe socia
liste, proprie fiecărui 
om al noii noastre so
cietăți, cerință formu
lată cu atîta clar
viziune în strălucitul 
program adoptat de 
recenta plenară a Co
mitetului 
Partidului 
Român.

Central al 
Comunist.

(Agerpres)

nunțat in acest sens, de pildă, Urho 
Kekkonen, președintele Finlandei — 
țara care, după cum se știe, s-a oferit 
sâ găzduiască atît reuniunea pregă
titoare, cit și conferința propriu-zisâ 
— ca și Bruno Kreisky, cancelarul 
Austriei.

Un pas pozitiv menit să contribuie 
la transformarea acestei posibilități 
în realitate îl constituie declarațiile 
lui Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., și Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., în sensul că acest stat va de
pune toate eforturile în vederea în
cheierii, dacă este posibil, încă in 
luna noiembrie, a tratativelor în curs 
cu R.F. a Germaniei și cu Senatul 
Berlinului occidental. Perspectivele

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit din par
tea președintelui Consiliului Națio-, 
nai al Republicii Austria, Anton Be
nya, o scrisoare de mulțumire pen
tru felicitările adresate 
legerii sale în această

afacerilor 
Regal de

cu ocazia 
funcție.

a-

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Ion Moraru a fost numit 
in calitatea de trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste Romănia în Statele 
Unite ale Braziliei, în locul tovară
șului Gheorghe Matei, 
rechemat in centrala 
Afacerilor Externe.

care a fost
Ministerului

Numirea noului ambasador, 
delegat permanent 

al Republicii Socialiste 
România pe lingă UIW
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Pompiliu Alexandru Ma- 
covei a fost numit în funcția de am
basador extraordinar și plenipoten
țiar, delegat permanent al Republi
cii Socialiste România pe lingă Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură, în locul 
tovarășului Valentin Lipatti, care a 
fost rechemat în centrala Ministe
rului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

3$

Azi se deschide

Congresul Partidului
Comunist din Marea Britanie
Azi încep la Londra 

lucrările celui de-al 
32-lea Congres na
țional al Partidului 
Comunist din Marea 
Britanie — moment 
important în viața 
comuniștilor, a oame
nilor muncii englezi.

După, cum se subli
niază în proiectul de 
rezoluție, intitulat „U- 
nitate. partidul comu
nist și luptă pentru 
socialism", care va fi 
dezbătut de congres, 
situația politică ac
tuală din Anglia este 
marcată de acute con
flicte de clasă, în timp 
ce criza capitalismu
lui se adincește pe 
scară mondială. In a- 
ceste condiții, crește 
rolul partidului, comu
nist ca detașament ac
tiv în lupta clasei 
muncitoare pentru de
mocrație, progres so
cial și pace. In ma
rile bătălii desfășurate 

. în ultimul timp de 
oamenii muncii en
glezi împotriva crește
rii șomajului și a in
flației, împotriva ade
rării Angliei la Piața 
comună, pentru drep
turi egale ale femei
lor cu bărbații, comu
niștii au fost mereu în 
primele rînduri, dove- 
dindu-se 
consecvenți 
bativi ai 
vitale ale 
muncesc. La 
și Liverpool, la Glas
gow, Sheffield, Man
chester și Birmin
gham, peste tot unde 
s-au. desfășurat în 
ultimele săptămîni mi
tinguri și demon
strații, comuniștii au 
fost pretutindeni, pre
zenți în mod deosebit 
de activ, făcînd cu
noscută poziția parti
dului de avangardă al 
clasei, muncitoare bri
tanice.

Se știe că in fruntea 
comitetului de condu
cere al muncitorilor de

la „Upper Clyde Ship
builders", care de 
peste 4 luni au pre
luat controlul asupra 
șantierelor navale, asi- 
gurînd in mod exem
plar continuitatea pro
ducției, se află și 
membri ai partidului 
comunist. După cum 
se arată intr-unui din 
proiectele de rezolu
ție, partidul comunist 
militează „pentru o 
largă alianță a tutu
ror forțelor antimo- 
nopoliste în jurul cla
sei muncitoare", ca și 
„pentru cooperare în

nizației partidului la
burist din comitatul 
Cambridge, a demisio
nat și s-a alăturat 
partidului comunist, 
deoarece „acesta este 
singurul care înțelege 
adevărata natură a 
societății noastre, a 
sistemului economic și 
nu se teme să lupte 
pantru schimbarea 
lor". Un pas asemă
nător l-a făcut Dick 
Miles, membru al 
Consiliului executiv al 
Sindicatului muncitori
lor constructori, care, 
de asemenea, s-a în
scris in rîndurile 
partidului comunist.

Pe ordinea de zi a 
congresului figurează, 
pe lingă principalele 
probleme economice și. 
sociale care frământă 
in prezent societatea 
britanică, si un proiect 
de rezoluție privind 
Piața comună și secu
ritatea europeană. 
„Atmosfera actuală din 
lume dovedește schim
barea raportului de 
forțe în favoarea pă
cii și progresului so
cial" — se arată in 
proiectul respectiv, 
care se pronunță pen
tru convocarea unei 
conferințe general-eu- 
ropene privind secu
ritatea și cooperarea. 
De asemenea, urmează 
a fi prezentate proiecte 
de rezoluție referi
toare la situația din 
Irlanda de Nord, războ
iul dus de S.U.A. în 
Indochina, Africa de 
sud etc.

Prin problemele care 
vor fi dezbătute, ca și 
prin hotărîrile pe care 
le va adopta, congre
sul Partidului Comu
nist din Marea Brita
nie este așteptat cu 
viu interes de clasa 
muncitoare, de forțele 
progresiste, ca un eve
niment important in 
viața politică a țării.

(6

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

tați in Parlamentul italian, care au 
făcut o vizită în țara noastră la in
vitația Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Cu prilejul vizitei, oaspeții au avut 
întrevederi la Marea Adunare Națio
nală, I.R.R.C.S., Asociația juriștilor, 
redacția revistei „Lumea" și la con
siliile populare ale municipiilor 
București, Galați și Iași, și au vizitat 
diferite obiective economice și cul
turale din Capitală și din țară.

★
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

de la Roma Angelo Miculescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, conducătorul 
delegației române la lucrările celei 
de-a XVI-a Conferințe a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.)

(Agerpres)

toate domeniile pe 
scară locală, regională 
și națională cu mem
brii partidului labu
rist, cu reprezentanții 
uniunilor sindicale, cu 
membrii mișcării coo
peratiste".

O serie de fapte din 
ultima, vreme atestă 
influența partidului in 
rîndul maselor. Astfel, 
este deosebit de sem
nificativă alegerea lui 
Digby Jacks, membru 
al P.C. din Marea Bri
tanie, ca președinte al 
Uniunii naționale a 
studenților. In fruntea 
puternicului sindicat al 
minerilor din Scoția 
se află, de asemenea, 
un comunist, Mick 
McGahey. Nu de mult, 
un alt comunist, Jimmy 
Reid, membru al co
mitetului executiv na
țional al partidului, a 
fost ales rector al U- 
niversiiății din Glas
gow. De curînd, Ja
net Morgan, cunoscută 
militantă, politică bri
tanică, lideră a orga-

al
Na-

externe 
Uniune 
Sarin Cbhak, 
de mulțumire 
externe. al 

Cor- 
ce 

zilei 
a Regatului Cambodgia.

★
au părăsit Capitala Adolfo 
consilier comunal la Reg-

Ministrul 
Guvernului 
țională al Cambodgiei, 
a adresat o telegramă 
ministrului afacerilor 
Republicii Socialiste Romănia, 
neliu Mănescu, pentru urările 
i-au fost adresate cu ocazia 
naționale

Vineri.
Fiumano, 
gio Calabria, și Tommaso Biamonte, 
oonsilier comunal la Salerno, depu-

înscăunării unor relații de înțelegere 
reciprocă, bună vecinătate și coope
rare pașnică în Europa, în spiritul 
normelor și principiilor legalității 
internaționale.

★
Ceremonia înălțării steagului R.P. 

Chineze în vasta esplanadă din fața 
edificiului Națiunilor Unite a mar
cat, în mod simbolic, repararea unei 
nedreptăți Istorice, încheierea unei 
perioade de peste două decenii în care 
O.N.U. a fost privată de aportul 
acestui mare stat socialist, cu cea 
mai numeroasă populație. Ară- 
tind că adoptarea cu majoritate 
oovîrșitoare a rezoluției privind re
stabilirea tuturor drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze în O.N.U. repre-

IONALA

apărători 
și com- 

intereselor 
celor ce 

Londra

înaintată. Este un fapt cert că din 
discuțiile avute pînă acum se degajă 
un consens larg asupra locului său 
de desfășurare, asupra punctelor 
principale ale agendei de lucru, ca 
și a însemnătății pe care ar prezen- 
ta-o crearea trnui organism sau unor 
organisme permanente de securitate 
și cooperare europeană. La ordinea 
de zi se impune acum, cu tot mai 
multă acuitate, trecerea, paralel cu 
continuarea dialogului bilateral, la 
dezbaterea în cadrul multilateral a 
pregătirii nemijlocite a conferinței. 
Evocînd această chestiune, declara
ția comună sovieto-franceză, dată 
publicității la încheierea vizitei lui 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., în Franța, sublinia 
dorința ca la Helsinki să înceapă cit 
mai grabnic întîlnirea multilaterală 
preliminară, exprimîndu-se speranța 
că pregătirea conferinței va fi efec
tuată astfel incit ea să poată avea 
loc în cursul anului 1972.

Este o posibilitate care, în ultimele 
zile, revine tot mai des în declarații 
și luări de poziție oficiale. S-au pro-

I

încheierii cu succes a acestor ne
gocieri fac și mai necesar, în 
opinia majorității comentatorilor, să 
nu se opună nici un fel de con
diții prealabile pregătirii și desfășu
rării conferinței paneuropene, în
săși întrunirea ei fiind de natură să 
deschidă calea . reglementării proble
melor deschise ale dosarului securi
tății europene. Faza în care am intrat 
trebuie să fie aceea a acțiunilor și 
sugestiilor concrete și imediate pen
tru a-i imprima acel caracter con- 

. structiv, de lucru, pe care îl implic 
orice activitate de pregătire organi
zatorică.

Salutmd aceste noi evoluții, țara 
noastră, care, așa cum este cunoscut, 
a desfășurat o bogată și consecventă 
activitate pentru promovarea ideii de 
securitate europeană, își exprimă 
convingerea că toate statele 
vor intensifica eforturile, vor ma
nifesta receptivitate față de 
țiativele și sugestiile pozitive, 
acționa efectiv în direcția realizării 
modalităților practice de întrunire a 
conferinței, care să croiască drum

își

ini- 
vor

zintă o manifestare a cursului ine
vitabil al istoriei, oglindește ten
dința generală a popoarelor lumii 
de prietenie cu poporul Chinei, de
clarația guvernului R.P. Chineze 
dată publicității cu acest prilej 
sublinia că in activitatea sa la Na
țiunile Unite acest stat va acționa 
împreună cu toate țările și popoarele 
iubitoare de pace pentru apărarea 
independenței naționale și suvera
nității tuturor țărilor, pentru salvgar
darea păcii internaționale și pro
movarea progresului omenirii. Inte
resul deosebit cu care a fost aștep
tată sosirea delegației R. P. Chineze 
la actuala sesiune a Adunării Gene
rale a reieșit cu prisosință din faptul 
că dezbaterea în Comitetul politic a 
problemei privind convocarea unei 
conferințe mondiale asupra dezarmării 
a fost amînată pînă la ocuparea de că
tre China populară a locului său. Este 
o nouă dovadă a înțelegerii realității 
de netăgăduit că nici una din chestiu
nile majore ale actualității nu poate 
fi discutată și nu își poate afla rezol
varea fără participarea acestui stat.

Acest .lucru și-a găsit, de altfel, 
sublinierea intr-un șir de noi de
clarații și luări de poziții oficiale 
din numeroase capitale ale lumii, 
ca și în stabilirea de relații diploma
tice intre R.P. Chineză, pe de o parte, 
Peru și Liban, pe de alta, nume
roase alte state ale lumii pregătin- 
du-se, potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, să-și normalizeze relațiile 
cu China populară.

Eșecul politicii de ostracizări și 
excluderi in viața internațională de
vine astfel tot mai evident. Este 
un proces larg, care își află reflec
tarea și în altă zonă a lumii, în A- 
merica Latină, unde vizita primului 
ministru al Cubei, Fidel Castro, la 
Santiago de Chile consfințește ho- 
tărîrea anterioară a celor două părți 
de restabilire a relațiilor diploma
tice. Se știe că în urma presiunilor 
S.U.A., țările latino-americane, mem
bre ale O.S.A., au rupt — cu excep
ția Mexicului — relațiile cu Cuba, 
primul stat socialist pe pămintul 
Ameridi. Acum și această politică 
își dovedește caracterul falimentar. 
Se consideră că intr-un viitor apro
piat și alte state latino-americane 
vor proceda la restabilirea relațiilor 
cu Cuba, concludentă, în acest sens, 
fiind sprijinirea în unanimitate, de 
către toți participanții latino-ameri- 
cani, a propunerii ca Republica Cuba 
să-și ocupe locul la „conferința ce
lor 77“ de la 
scenei politice 
preciază că se 
spectivele unei 
turilor pe acest continent. Și 
poate fi mai edificator decît faptul 
că ziarul „New York Times" sfă
tuiește forurile oficiale americane să 
nu se împotrivească acestui proces 
„pentru a evita repetarea eșecului 
usturător suferit la O.N.U. în proble
ma Chinei".

Sînt tendințe realiste, lucide, care 
dau expresie necesității larg resim
țite de extindere și democratizare a 
raporturilor internaționale, de re
glementare a problemelor care pri
vesc lumea în întregimea sa cu parti
ciparea tuturor statelor lumii.

Lima. Observatorii 
lati no-americane 
deschid astfel per- 
normalizări a rapor- 

ce

a-

Romulus CAJPLESCU

N. PLOPEANU

Plenara comună a C. C. și Comisiei
Centrale de control ale P.C. Italian

ROMA 12. — Corespondentul A- 
gerpres N. Puicea transmite : Joi 
după-amiază au început la Roma 
lucrările plenarei comune a Comi
tetului Central și Comisiei Centrale 
de control ale Partidului Comunist 
Italian. Enrico Berlinguer, vicese- 
cretar-general al P.C.I., a prezentat 
conținutul raportului său pe tema 
„Convocarea și pregătirea Congresu
lui al XlII-lea al P.C.I.". Raportul 
abordează temele fundamentale ale 
luptei unitare a comuniștilor italieni 
în legătură cu marile probleme de 
politică internațională și de politică

perspectiva unei cotituriinternă, în . 
democratice pentru pace și indepen
dență națională, pentru reforme, 
pentru apărarea și dezvoltarea demo
crației, pentru a îndrepta Italia spre 
socialism.

în numele Direcțiunii partidului, 
Enrico Berlinguer a propus ca cel 
de-al XlII-lea Congres al P.C.I. să 
se țină între 11 și 17 martie 1972, la 
Milano, și ca discuțiile la congres 

' . ' pe
a fost întocmit 
și cu acordul

(

să înceapă și să se desfășoare 
baza raportului care 
potrivit indicațiilor 
Direcțiunii partidului.

Declarația Biroului Politic

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Bi
roul Politic al Partidului Comunist 
din Belgia a dat publicității o de
clarație ou privire la rezultatele ale
gerilor parlamentare desfășurate la 
7 noiembrie. Declarația apreciază că 
partidele de dreapta nu au reușit să 
obțină sprijinul larg pe care îl scon
tau in speranța de a avea libertate

de acțiune. Biroul Politic al P.C. 
Belgia declară că comuniștii 
continua lupta pentru a accelera 
unirea forțelor progresiste, oare sini 
gata să se opună puterii marelui ca
pital și să respingă influența cercu
rilor de dreapta în mișcarea munci
torească.

din 
vor



Delegația R. P. Chineze 

la sesiunea Adunării Generale 

a O.N.U. a sosit la New York
NEW YORK 12. — Corespondentul 

nostru C. Alexandroaie transmite : 
Delegația Republicii Populare Chine
ze, condusă de Ciao Kuan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, a sosit la New York pentru a 
participa la cea de-a 26-a sesiune a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite. La aeroportul in
ternațional „Kennedy", delegația a 
fost salutată de Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, și Gheorghe Diaconescu, repre
zentantul permanent al României la 
Națiunile Unite, de reprezentanții ță
rilor coautoare ale rezoluției prin 
care Adunarea Generală a hotărît 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U., precum și 
reprezentanți permanenți și delegați 
ai altor state membre ale O.N.U., de 
oficialități ale Secretariatului Națiu
nilor Unite.

★

într-o declarație făcută la sosire, 
șeful delegației a exprimat satisfac
ția de a participa la cea de-a 26-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
și a exprimat mulțumiri oficialități
lor O.N.U. și reprezentanților diver
selor țări care au venit în întîmpi- 
narea delegației — informează agen
ția China Nouă.

„Poporul chinez și popoarele lumii 
au fost întotdeauna prietene. Gu
vernul chinez s-a situat consecvent 
pe poziția stabilirii și dezvoltării de 
relații normale cu celelalte țări, pe 
baza principiilor coexistenței pașni
ce, și a sprijinit întotdeauna popoare
le și țările oprimate în lupta lor 
dreaptă pentru libertate, împotriva 
amestecului străin, pentru a deveni 
stăpînii propriilor lor destine. Ur
mând politica stabilită de guvernul 
chinez, delegația noastră va acționa 
Ia Națiunile Unite împreună cu re-

Problemele
In dezbaterile

NEW YORK 12 (Agerpres). — Joi 
după-amiază, Comitetul politic al 
Adunării Generale a trecut la a- 
bordarea problemelor dezarmării. în 
cadrul problematicii dezarmării este 
înscris și punctul intitulat „Conse
cințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și cheltuielilor 
militare", punct înscris de România 
pe ordinea de zi a sesiunii prece
dente a Adunării Generale și care 
revine acum în atenția Comitetului 
politic, ca urmare a unui raport 
întocmit de secretarul general, U 
Thant, privind consecințele cursei 
înarmărilor asupra situației econo
mice, politice și sociale din lume. 

Reafirmînd poziția Uniunii Sovie
tice față de problemele aflate în 
dezbatere, reprezentantul sovietic, 
A. A. Roscin, a subliniat necesita
tea convocării unei conferințe mon
diale de dezarmare la care să par
ticipe toate statele lumii, urgența 
pe care o prezintă încheierea unor 
acorduri internaționale pentru in
terzicerea tuturor experiențelor nu
cleare, a tuturor armelor chimice și 
bacteriologice și a transformării 
fundului mărilor și oceanelor în 
terenuri de competiție militară. 
Totodată, el a relevat că progresele 
înregistrate în domeniul perfecțio
nării mijloacelor tehnice de detec
tare a exploziilor nucleare subte
rane permit încheierea unul acord 
pentru interzicerea acestora, folo- 
sindu-se în controlarea aplicării 
prevederilor acordului aparatele de 
detecție naționale. Uniunea Sovieti-

prezentanțil tuturor țărilor care 
iubesc pacea și dreptatea, pentru cau
za salvgardării păcii internaționale și 
promovării progresului omenirii".

El a spus că între poporul S.U.A. 
și poporul chinez există o prietenie 
profundă și a adresat urări de bine 
populației New York-ului, întregului 
popor american.

întrevedere intre adjunctul 
ministrului de externe 

al României si conducătorul 1 

delegației R. P. Chineze 
Joi după-amiază, adjunctul minis

trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Nicolae Eco
bescu, locțiitorul șefului delegației 
române la cea de-a XXVI-a sesiune 
a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, a primit vizita ad
junctului ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Chineze, 
Ciao Kuan-hua, conducătorul dele
gației Chinei populare la prezenta 
sesiune a Adunării Generale.

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme ale sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U.

La întrevedere, care a avut loc la 
sediul misiunii României pe lingă 
O.N.U. din New York, au participat 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al Chinei 
populare la O.N.U., Huang Hua, mem
bri ai delegației Chinei.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească de lucru.

dezarmării

Comitetului politic
că, a arătat A. A. Roscin, este gata 
să treacă la distrugerea unor 
stocuri de arme chimice și bacte
riologice în cazul în care și alte 
state ar proceda la fel, fapt care ar 
constitui, în fond, un prim pas fă
cut în direcția dezarmării.

Reprezentantul permanent al Sta
telor Unite la O.N.U., George Bush, 
a subliniat că țara sa se pronunță 
pentru continuarea negocierilor din 
cadrul conferinței Comitetului de 
dezarmare de la Geneva asupra in
terzicerii perfecționării, fabricării și 
stocării armelor chimice și bacte
riologice și încheierea unui acord 
în acest sens, fapt care ar contribui 
la progresul pe calea păcii și secu
rității generale. Vorbitorul a con
diționat încheierea unui tratat pri
vind interzicerea tuturor experien
țelor nucleare de efectuarea con
trolului la fața locului. Referindu-se 
apoi la posibilitatea încheierii unor 
acorduri regionale pentru controlul 
armamentelor, George Bush a ară
tat că S.U.A. apreciază pozitiv pro
punerea Uniunii Sovietice privind 
reducerea simultană a armamente
lor și forțelor militare din Europa 
centrală.

Carlos Ortiz de Rozas, reprezen
tantul Argentinei, a subliniat că 
particularitatea cea mai importantă, 
de bun augur, a dezbaterilor de 
anul acesta asupra pachetului de 
probleme ale dezarmării o consti
tuie participarea la aceste dezbateri 
din Comitetul politic a delegației 
Republicii Populare Chineze.

„0 expresie a politicii consecvente a României 
de dezvoltare a relațiilor cu țările arabe'
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UN ARTICOL DIN JOURNAL D'EGYPTE"
CAIRO 12. — Corespondentul nostru Nicolae N. Lupu transmite : 

„Journal d’Egypte" a publicat joi un amplu articol consacrat 
România și țările arabe în domeniul industriei mi-

Ziarul 
cooperării dintre 
niere.

Luînd ca punct de 
plecare un eveniment 
petrecut recent în Si
ria, inaugurarea com
plexului minier de la 
Khneifiss, care consti
tuie rezultatul coope
rării economice româ- 
no-siriene, ziarul scrie : 
„Așa cum a ieșit în 
evidență cu ocazia dă
rii în exploatare a 
complexului, participa
rea la realizarea- aces
tuia reprezintă o con
cretizare a politicii 
consecvente a Români
ei de dezvoltare a ra

porturilor cu țările a- 
rabe, ceea ce răspun
de din plin aspirațiilor 
și eforturilor celor ce 
urmăresc valorificarea 
imenselor resurse na
turale de care dispun 
pentru accelerarea pro
gresului lor economic 
și social". în acest 
context se înscriu o 
serie de alte impor
tante acțiuni de coope
rare între România și 
țările arabe, scrie zia
rul, menționînd, ca 
exemplu, complexul de 
exploatare și prelucra

re a fosfaților care se 
construiește în locali
tatea Hamrawein din 
Republica Arabă E- 
gipt. După cum arată 
ziarul, complexul va 
dispune de o capacitate 
anuală de 2 • milioane 
tone de minereu brut și 
de 600 000 tone de con
centrate de fosfat. în 
încheiere, articolul pre
zintă numeroase alte 
forme de cooperare în 
domeniul minier ale 
României cu Tunisia, 
Republica Arabă Ye
men, Maroc și Algeria.Autoritățile peruane au satisfăcut revendicările minerilor de la corporația nord-americană „Cerro de Pasco“

LIMA 12 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Prensa Latina, 
guvernul peruan a suspendat ga
ranțiile constituționale în trei de
partamente și o provincie pentru 
„a restabili ordinea" în zonele afec
tate de greva a 13 000 de mineri de 
la corporația nord-americană „Cerro 
de Pasco", care au revendicat ma
jorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Potrivit știri
lor difuzate de agenția Prensa La
tina, între minerii de la „Cobriza" 
și poliție s-au produs incidente în 
cursul cărora trei muncitori și doi 
polițiști au fost uciși, iar mai mulți 
lideri sindicali arestați.

Vineri seara, agenția Prensa La
tina a difuzat din Lima o informație 
în care se anunță că greva celor 
13 000 de mineri a luat sfîrșit, în 
urma realizării unui acord în baza 
căruia au fost satisfăcute revendi
cările formulate de mineri. Gre
viștii au reluat lucrul după ce auto
ritățile peruane au dat curs cererii 
de majorare a salariilor, au eliberat 
pe conducătorii sindicali arestați și 
au ordonat armatei să evacueze se
diile sindicatelor ocupate. Totodată, 
menționează agenția, autoritățile au 
garantat muncitorilor dreptul de a 
organiza întruniri.

Convocarea 
conferinței pentru 

securitatea europeană 
in discuțiile 

franco-britanice
LONDRA 12 — Corespondentul 

nostru N. Plopeanu transmite : Mi
nistrul afacerilor externe al Franței, 
Maurice Schumann, și-a încheiat 
vizita oficială de două zile făcută Ia 
Londra, la invitația colegului 6ău 
britanic, Alec Douglas Home. în 
declarația comună publicată la sfîr- 
șitul convorbirilor se relevă că cel 
doi miniștri au discutat aspecte ale 
colaborării bilaterale, precum și o 
serie de probleme internaționale.

în cadrul unei conferințe de pre
să, organizată vineri, Maurice 
Schumann, referindu-se la relațiile 
Est-Vest, a declarat, printre altele, 
că „a discutat Ia Londra și proble
ma convocării unei conferințe la ni
vel înalt asupra securității și coo
perării în Europa și că s-a căzut de 
acord ca cele două țări să se anga
jeze cit mai repede in faza multi
laterală a pregătirii conferinței".

Premierul 
fam Van Dong l-a primit 
pe ambasadorul României

HANOI 12 (Agerpres). — La 12 
noiembrie, primul ministru al gu
vernului R.D. Vietnam, Fam Van 
Dong, l-a primit pe ambasadorul 
României la Hanoi, Constantin Bă- 
beanu, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din R.D. Vietnam. Con
vorbirea care a avut loc cu acest 
prilej s-a desfășurat Intr-o atmo
sferă tovărășească, cordială.Convorbirile delegației M. A. N. în Japonia

TOKIO 12 — Corespondentul A- 
gerpres FI. Țuiu transmite : In clă
direa Dietei japoneze au avut loc 
vineri discuții între delegația Marii 
Adunări Naționale a României, con
dusă de Aurel Vijoli, și o delegație 
a parlamentului nipon, alcătuită din 
K. Arafune, vicepreședinte al Ca
merei Reprezentanților, Takao Ka- 
meoka, director al Comitetului Per
manent pentru conducerea Camerei 
Reprezentanților, Naotsuka Nabe- 
shima, președinte al Comitetului 
Permanent pentru conducerea Ca
merei Consilierilor, Hideji Kawa
saki, președinte al Crupului parla
mentar pentru relațiile de prietenie 
Japonia-România. deputați din par
tea tuturor partidelor politice. Dis
cuțiile au prilejuit abordarea unor 
probleme legate de activitatea parla
mentelor celor două țări, a comisiilor 
acestora, de elaborarea și aplicarea 
legilor, precum și a altor probleme 
de_ interes comun. Parlamentarii ro
mâni și japonezi au discutat despre 
acțiunile ce trebuie întreprinse în 
viitor pentru intensificarea relațiilor 
reciproce în folosul celor două țări 
și popoare.

PRAGAÎNTÎLNIRE ÎNTRE CONDUCĂTORIAI R. S. CEHOSLOVACE ȘI R. D. GERMANE
PRAGA 12 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. informează că, la 11 și 12 no
iembrie, Gustav Husak, Lubomir 
Strougal și alți conducători ceho
slovaci s-au întilnit la Praga cu Erich 
Honecker, Willi Stoph și alți condu
cători ai R. D. Germane.

în comunicatul comun dat publid-

tățli se arată că s-au examinat dez
voltarea relațiilor bilaterale, precum 
și probleme ale situației internațio
nale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești. A fost semnat un acord 
interguvernamental cu privire la co
laborarea dintre cele două țări în do
meniul petrochimiei.

„Victoria noastră este victoria 
întregii Americi Latine"

Conferința de presă a lui Fidel Castro la Santiago de Chile

SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager
pres). — Primul ministru al guver
nului revoluționar al Cubei, Fidel 
Castro, care întreprinde o vizită o- 
ficială în Chile, a declarat ziariștilor, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
că izbînda Frontului Unității Popu
lare în Chile a prezentat o deose
bită însemnătate și pentru Cuba, de
oarece a pus capăt izolării Cubei, 
mareînd începutul procesului de sta
bilire a unor relații prietenești cu 
țările Americii Latine. „Chile și 
Cuba — a spus Castro — sînt două 
țări care au dus ani Îndelungați o

luptă îndîrjită de eliberare națională. 
Ele au avut nevoie de eforturi sus
ținute pentru a se elibera de sub 
jugul dependenței externe, iar acest 
element prezintă o uriașă însemnă
tate'Istorică. Victoria noastră a fost 
și victoria întregii Americi Latine".

întrebat dacă apropierea Cubei față 
de țări cum sînt Chile și Peru în
seamnă o schimbare a politicii ex
terne a țării sale, primul ministru 
cubanez a răspuns că ceea ce s-a 
modificat a fost poziția acestor țări 
față de Cuba, nu politica statului 
cubanez.

ORIENTUL APROPIAT
© Cuvîntarea președintelui Sadat la ședința inaugurala 
a Adunării Poporului © Un acord între delegația iorda

niană și cea a rezistenței palestinene
CAIRO 12 (Agerpres). — La ședin

ța inaugurală de joi seara a Adună
rii Poporului a Republicii Arabe 
Egipt, reunită în noua sa componen
ță după recentele alegeri parlamen
tare, președintele Anwar Sadat a 
rostit o cuvîntare radiodifuzată, în 
care a expus poziția țării sale față 
de criza din Orientul Apropiat și a 
evocat o serie de probleme interne 
care decurg din programul de ac
țiuni pentru perioada imediat urmă
toare. „Inițiativa Egiptului privind 
redeschiderea Canalului de Suez — 
a declarat Anwar Sadat — rămîne 
încă valabilă în situația în care ea 
este conformă concepției egiptene, 
enunțate în repetate rînduri". Șeful 
statului a precizat că „acordul cu 
privire la redeschiderea acestei căi 
de comunicație se înscrie în cadrul 
aplicării tuturor prevederilor rezolu
ției Consiliului de Securitate și că 
va fi necesar ca forțele israeliene să 
se retragă de pe toate teritoriile 
arabe, și nu numai de pe teritoriile 
egiptene", iar „trupele egiptene să 
traverseze canalul pentru a se in
stala pe malul estic, pentru a afir
ma suveranitatea egipteană asupra 
Sinaiului". în altă ordine de idei, 
președintele Anwar Sadat a arătat 
că „încetarea focului pînă la aplica
rea integrală a rezoluției Consiliului 
de Securitate nu va trebui să depă
șească șase luni, deoarece o încetare 
a focului pe o perioadă nelimitată 
ar însemna stabilirea liniilor defi-

nitive de armistițiu în zona Sinai". 
Orice discuție asupra unui proiect 
de acord impune ca „Israelul să răs
pundă afirmativ la memorandumul 
ambasadorului Jarring din 8 februa
rie 1971".

Președintele Anwar Sadat a reafir
mat că „anul 1971 va fi hotărîtor" și 
că „Egiptul, deși dorește pacea, este 
gata să facă orice sacrificii pentru 
a-și elibera teritoriul prin forța ar
mată". El a subliniat că țara sa nu 
va accepta ca acordul privind redes
chiderea Canalului Suez să se sub
stituie acordului privind soluționarea 
globală a crizei din Orientul Apro
piat.

★
AMMAN. — La conferința de la 

Djeddah a intervenit joi, între dele
gația iordaniană și cea a rezistenței 
palestinene, un acord pentru „exa
minarea protocolului de la Amman, 
în lumina principiilor propuse de 
mediatorii saudit și egiptean", anun
ță un comunicat oficial publicat la 
Amman.

★
BAGDAD. — Ministrul irakian al 

educației, Sattar Al Jawari, s-a îna
poiat joi seara la Bagdad dintr-o 
misiune întreprinsă, în calitate de 
trimis special al președintelui Ah
med Hassan Bakr, în Arabia Sau- 
dită, Republica Democratică Popu
lară a Yemenului și Republica Arabă 
Yemen. Sattar Al Jawari a conferit 
cu interlocutorii săi asupra situației 
din Orientul Apropiat.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri între delegații 

ale P. C. din Finlanda si 
P.S.U.G. La încheierea convorbi
rilor dintre delegația P.O. din Fin
landa, condusă de Aarne Saarinen, 
președintele partidului, și o delega
ție a P.S.U.G., condusă de Herman 
Axen, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., au fost 
semnate o declarație comună cu pri
vire la securitatea popoarelor din 
Europa, precum și un comunicat — 
transmite agenția A.D.N.

Primul ministru al Ca
nadei, P'erre Elliott Trudeau, a 
relevat. într-o cuvîntare televizată, 
că politica guvernului său năzuiește 
spre recunoașterea diplomatică a 
R.D.G. și primirea R.D.G. și R.F.G. 
în O.N.U., relatează ziarul canadian 
„Toronto Daily Star". El a adăugat 
că pentru aceasta este necesar ca, 
înainte, R.D.G. și R.F.G. să regle
menteze singure unele probleme care 
există între ele. Trudeau a lăsat să 
se înțeleagă că recunoașterea R.D.G. 
va fi următoarea inițiativă impor
tantă a guvernului său în domeniul 
politicii externe.

0 delegație a Comitetu
lui de stat pentru știință și 
tehnică al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., condusă 
de vicepreședintele comitetului, D. 
Gvișiani, face o vizită în R. F. a 
Germaniei. Agenția T.A.S.S. relatea-. 
ză că delegația are convorbiri cu 
reprezentanții unor mari firme vest- 
germane privind dezvoltarea colabo
rării tehnico-științifice și economice 
bilaterale. La Diisseldorf a fost sem
nat un acord cu societatea vest-ger- 
mană „Henkel-Gmbh" din secto
rul industriei chimice. La Frankfurt 
pe Main a fost semnat, de asemenea, 
un acord cu firma „Farbwerke- 
Hechs" privind colaborarea în dife
rite domenii ale chimiei. Membri ai 
delegației sovietice au avut la Essen 
o întrevedere cu reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri, printre care cu 
dr. Beitz, reprezentant al consiliu
lui de administrație al firmei 
„Krupp".

Delegația militară ro
mână condusă de general-locote- 
nent Gheorghe Logofătu, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, și-a în
cheiat vizita în Finlanda. în ultimele 
două zile, delegația a vizitat unități 
militare terestre, aeriene și navale 
ale armatei finlandeze, precum și u- 
nele obiective industriale. înainte de 
plecare, ambasadorul României la 
Helsinki. Mircea Bălănescu, a oferit 
în onoarea delegației un dineu, la 
care a participat Arvo Pentti, mi
nistrul finlandez al apărării. Dineul 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate.

Convorbiri între repre
zentanți ai R.D.G. și R.F.G. 
Cea de-a 28-a rundă a convorbirilor 
între secretarul de stat la Consiliul 
de Miniștri al R.D.G., Michael Kohl, 
și secretarul de stat la Cancelaria 
Federală a R.F.G., Egon Bahr, a con
tinuat la 12 noiembrie în capitala 
R.D.G. Pentru prima oară, convorbi
rile au durat consecutiv 3 zile. Păr
țile au convenit să continue convor
birile și la 13 noiembrie pentru a 
discuta probleme referitoare la în
cheierea unui acord privind transpor
tul de tranzit între R.F.G. și Berli
nul occidental și o convenție privind 
transporturile între R.D.G. și R.F.G. 
Vineri a avut loc în Berlinul occi
dental o întilnire între Giinter Kohrt, 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al R.D.G., și reprezen
tantul Berlinului occidental, director 
senatorial Ulrich Miiller.

SHuația din Irlanda de 
Nord s-a înrăutățit brusc joi’ 
ca urmare a multiplicării incidente
lor. La Belfast, doi polițiști au fost 
uciși, iar măsurile de securitate au 
fost întărite. O atmosferă de ten
siune domnește la Belfast, London
derry și în alte localități din Ulster.

Autoritățile ecuadoriene 
de coastă au reunut trei vase 
nord-americane pentru pescuitul to
nului și unul canadian, surprinse la 
50 de mile marine de țărm.

Intr-un comunicat al a- 
genției V.N.fi. se arată că, în 
baza politicii umanitare față de pilo- 
ții americani luați prizonieri în 
timpul bombardamentelor asupra te
ritoriului R.D. Vietnam, guvernul 
R.D.V. a hotărît ca acești prizonieri 
să poată primi cu prilejul sărbătorilor 
de iarnă pachete și scrisori din par
tea familiilor lor.

Primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, a părăsit vineri 
capitala R. F. a Germaniei, plecînd 
spre Delhi, la sfîrșitul unui turneu 
prin mai multe țări.

Un tribunal din Los An
geles 1*a condamnat joi la moar
te pentru uciderea actriței Sharon 
Tate și a altor șase persoane pe 
Charles „Tex" Watson, cel care a 
condus grupul de hippies în comi
terea asasinatelor. Watson este al 
cincilea membru al „familiei" împo
triva căruia este pronunțată această 
sentință.

NICOLAE CEAUȘESCU 
„România pe drumul 

socialismului'*
Cuvîntări, articole, interviuri 
VOLUM APĂRUT IN R. F. G.

Recent a apărut, In 
Republica Federală a 
Germaniei, volumul 
„ROMANIA PE DRU
MUL SOCIALISMU
LUI”, cuprinzind o cu
legere în limba ger
mană de cuvîntări, ar
ticole și interviuri ale 
secretarului general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Consiliului de Stat al 
României, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu.
Imprimată în condi
ții grafice excelente, 
cartea a fost editată 
de prestigioasa casă de 
editură ROMBACH 
din Freiburg im Breis
gau, în cadrul unei co
lecții intitulate : „Ști
ința socială in teorie și 
practică". Redactorii 
cărții sînt Waldemar 
Besson și Gerd-Klaus 
Kaltenbrunner.

Prefața volumului, 
semnată de Waldemar 
Besson, reputat pro
fesor universitar de 
științe sociale și po
litice, relevă interesul 
viu manifestat de opi
nia publică internațio
nală pentru politica 
României. Intenția e- 
diturii, prin publicarea 
acestei selecții de 
texte din opera lui 
Nicolae Ceaușescu, 
este tocmai de a pre
zenta principalele tră
sături ale politicii ro
mânești. Profesorul 
W. Besson exprimă în 
acest context ideea 
că gîndirea și acțiuni
le proprii politicii 
românești decurg din 
concepția marxist-Ieni- 
nistă aplicată în mod 
creator de către Parti
dul Comunist Român 
la particularitățile so
cietății românești.

Evocînd momente e- 
sențiale ale biografiei 
președintelui Consiliu
lui de Stat al Româ
niei, secretar general 
al P.C.R., ale activi
tății sale din ilegalita
te, precum și după 
eliberare, autorul face 
o caracterizare elo
gioasă a personalității 
sale politice. Nicolae 
Ceaușescu — se scrie 
în prefață — „întru
chipează o țară", un 
stat care și-a adus o 
contribuție proprie la 
normalizarea relații
lor între statele Euro
pei, indiferent de o- 
rînduirea lor socială. 
In actuala etapă a 
luptei dintre progres 
și reacțiune, conducă
torului român îi revi
ne „un rol hotărîtor, 
de importanță politi
că mondială".

Autorul scoate în 
evidență resorturile a- 
dînci ale personalită
ții tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, patriotis
mul său înflăcărat, 
convingerile sale fer
me de militant comu
nist. „Desigur că 
Ceaușescu — se spune 
în prefață — a resim
țit din cea mai frage
dă tinerețe legătura 
cu patria sa ca o for
ță politică esențială. 
Tot atît de curînd, el 
s-a legat la fel de 
strîns și de programul 
comunist, căruia i-a 
rămas credincios, pen
tru că el vedea posi
bilitatea eliberării po
porului român din sta
rea de înapoiere po
litică și economică 
numai prîntr-o largă 
prefacere socială a 
patriei sale".

Relevînd că Româ
nia este o țară care a 
avut mult de suferit 
din cauza vicisitudi
nilor istoriei, autorul 
prefeței consideră că 
pe acest fundament 
istoric se poate înțe
lege de ce ideea unei 
națiuni române care-și 
hotărăște singură des-
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ținui constituie o idee 
majoră pentru toți a- 
ceia care vor să slu
jească dezvoltarea po
porului român, pro
gresului său indus
trial și social. El relevă 
că, in concepția comu
niștilor români, această 
idee nu contrazice, ci, 
dimpotrivă, este în con
cordanță cu internațio
nalismul socialist. în 
acest sens, în prefață 
sînt redate ample ci
tate din lucrările to
varășului Nicolae
Ceaușescu cu privire 
la atașamentul P.C.R. 
față de cauza interna
ționalismului, subli- 
niindu-se ca o perma
nență esențială a po
liticii românești fap
tul că ea „pornește de 
Ia fundamentul apar
tenenței țării la siste
mul mondial socialist".

In prefață se remar
că „roluE activ al 
României-, in politica 
internațională* ,»■ contri
buția ei la efortul 
pentru soluționarea 
problemelor cardinale 
care frămîntă în pre
zent omenirea. Rele- 
vîndu-se semnificația 
pe care secretarul ge
neral al P.C.R. o atri
buie rolului națiunii 
în lumea contempora
nă, se evidențiază că 
de aci decurge și con
cepția României cu 
privire la realizarea 
securității europene, 
care trebuie să ducă 
la lichidarea blocu
rilor și la crearea con
dițiilor pentru afir
marea deplină a perso
nalității tuturor națiu
nilor europene, co
laborării lor rodnice, în 
interesul păcii și pro
gresului.

Autorul prefeței a- 
rată că și-a propus să 
călăuzească atenția ci
titorului „asupra unul 
bărbat de stat care se 
află în prima linie a 
politicii mondiale". „A- 
cest lucru — se subli
niază în încheiere — 
merită tot respectul, 
și de aceea este de do
rit ca această culegere 
de cuvîntări, articole 
și interviuri să gă
sească în Republica 
Federală a Germaniei 
o largă răspîndire".

Textele selecționate 
din articolele, cuvîn- 
tările și interviurile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cuprinzind 
perioada 1966—1970, 
sînt grupate în 15 ca
pitole tematice, între 
care : Partidul Comu
nist Român — forța

conducătoare a po
porului ; Despre poli
tica internă și externă 
a României ; România, 
factor activ în lupta 
pentru socialism și 
pace în lume ; Despre 
prietenia și colabora
rea cu țările socialis
te ; Evoluția pozitivă 
a relațiilor politice, e- 
conomice, culturale șl 
științifice între Ro
mânia și state cu alta 
orînduiri sociale ; Des
pre dezvoltarea _ eco
nomică a României ; 
Sarcini naționale și 
internaționale ale so
cialismului ; Despre 
rolul națiunii în so
cialism ; România și 
securitatea europeană; 
Sarcinile O.N.U.

Publicînd acest vo
lum, editura Rom- 
bach, care s-a făcut 
cunoscută prin apariții 
remarcabile în dome
niul literaturii social- 
politice, aduce o con
tribuție notabilă la 
mai buna cunoaștere 
a politicii interne și 
externe a României, 
la dezvoltarea relații
lor dintre cele două 
țări și promovarea în
țelegerii între popoa
re, în spiritul coexis
tenței pașnice.

După publicarea in 
limbile franceză, en
gleză, spaniolă, finlan
deză, japoneză, italia
nă, a unor volume cu
prinzind biografia și 
extrase din opera 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tipărite de 
edituri de prestigiu 
din țările respective, 
culegerea apărută a- 
cum în R.F.G. consti
tuie o nouă expresie 
a interesului viu față 
de opera istorică pe 
care o realizează po
porul român, față de 
profundele transfor
mări înnoitoare adu
se de socialism dezvol
tării României, față de 
politica ei externă pro
fund constructivii, 
consacrată dezvoltării 
relațiilor multilaterale 
cu toate țările socialis
te, colaborării cu cele
lalte state, fără deo
sebire de orînduirea 
socială, afirmării prin
cipiilor dezvoltării li
bere și suverane a tu
turor națiunilor, întări
rii solidarității cu 
lupta popoarelor îm
potriva politicii impe
rialiste de forță și do
minație, pentru unita
tea strînsă a tuturor 
forțelor progresiste șl 
revoluționare ale epo
cii noastre.

Incidente la frontiera 
indo - pakistaneză

RAWALPINDI 12 (Agerpres). — 
Un comunicat militar pakistanez, di
fuzat la Dacca, anunță că trupe in
diene au lansat la 10 noiembrie 
atacuri asupra unor regiuni din Pa
kistanul oriental. Atacurile au fost 
respinse menționează comunicatul.

Surse militare pakistaneze, citate 
de agenția Associated Press, infor
mează că un grup de militari indieni 
a pătruns pe teritoriul Pakistanului, 
prin punctele de frontieră Bantara și 
Mohanpur. Militarii indieni au fost 
interceptați de trupe pakistaneze și 
obligați să se retragă.

DELHI 12 (Agerpres). — Avioane 
pakistaneze au violat, pentru a treia 
oară in ultimele zile, spațiul aerian 
al Indiei — informează agenția Uni
ted News of India. Forțele aeriene 
indiene au intervenit, obligînd avioa
nele pakistaneze să se retragă, men
ționează agenția.

Un purtător de cuvînt al guver
nului indian, citat de agenția France 
Presse, a anunțat că, la 10 noiembrie, 
patrule ale armatei pakistaneze au 
pătruns pe teritoriul Indiei, prin 
două puncte de frontieră și că ele 
au fost obligate să se retragă.
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Intensificarea acțiunilor
1

greviste in Spania
MADRID 12 (Agerpres). — în Spa

nia continuă mișcarea grevistă. în 
bazinul carbonifer Asturia, minerii 
companiei de stat „Hunosa", care 
au încetat lucrul în urmă cu aproape 
șase săptămîni, sînt hotărîți să con
tinue greva, în ciuda sancțiunilor și 
persecuțiilor la care sînt supuși. în 
Catalonia, una din cele mai impor
tante zone industriale ale țării, se 
află în grevă de două săptămîni 
personalul firmelor „Roca de Ra- 
diodores" și „Rio-Tinto“. Alte ac
țiuni greviste au fost declanșate la 
Sevila. în legătură cu această inten
sificare a mișcărilor revendicative, 
sindicatele clandestine informează 
că, în cel de-al treilea trimestru 
al anului, numai Ia Barcelona au 
fost organizate 50 de greve.


