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Una din dimensiunile e- 
sențiale ale vastului pro
gram elaborat de plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971 pentru îmbu
nătățirea activității ideolo
gice și dezvoltarea 
științei socialiste priveșt'e 
ridicarea nivelului general 
al cunoașterii.

Conștiința socialistă 
profund impregnată 
știință. Ea presupune 
noașterea științifică a 
dințelor obiective ale 
voltării sociale, a legilor 
care guvernează această 
dezvoltare. Așa cum arăta 
Ia plenară tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu : „...socialismul și 
comunismul nu pot fi con
cepute decît ca rezultat al 
creației istorice conștiente 
a maselor, ca orînduirea in 
care pentru prima dată in 
istorie masele se ridică la 
un nivel superior de înțele
gere a necesității, a legilor 
obiective, și acționează în 
spiritul cerințelor acestora, 
făurindu-și în mod con
știent propriul lor destin", 
însăși natura relațiilor eco
nomice socialiste, care poț 
să-și exercite întreaga in
fluență — in ultimă in
stanță, determinantă — a- 
supra mișcării ascendente 
a societății numai pe mă
sură ce oamenii devin con- 
știenți de ele, demonstrea
ză necesitatea creșterii 
continue a orizontului de 
cunoaștere al oamenilor 
muncii, ca o exigență fun
damentală a construcției 
noii orînduiri. Această e- 
xigență devine cu atît mai 
imperioasă în condițiile 
mutațiilor profunde pe 
care revoluția tehnico- 
științifică contemporană le 
prilejuiește în ansamblul 
organismului social.

Este un adevăr elemen
tar, fundamental, că înain
tarea spre socialismul mul
tilateral dezvoltat; spre co
munism presupune crearea, 
atît a unor premise mate
riale — respectiv un grad 
înalt de dezvoltare a for
țelor de producție — cit 
și spirituale, respectiv un 
înalt nivel de conștiință, 
o atitudine înaintată față 
de muncă și față de avutul 
obștesc, 
repartiția bunurilor socie
tății. Dar însăși creșterea 
rapidă a forțelor de produc-

ție, realizarea acelei înalte 
productivități a muncii so
ciale, de natură să permi
tă trecerea în perspectivă 
de la repartiția după mun
că la repartiția după ne
cesități, implică stăpîni- 
rea științei, aplicarea celor 
mai înaintate cuceriri ale 
gindirii tehnico-științifice. 
Aceasta este poziția sta
tornică a partidului nos
tru care a subliniat consec
vent că cea mai avansată 
orinduire nu se poate rea-

dezvoltării in profunzime a 
democrației socialiste în 
țara noastră. Mai mult, de- 
cit oricind, sensibilitatea la 
nou, priceperea de a afla 
noul, modalitatea afirmării 
sale sînt o condiție indis
pensabilă nu numai a ela
borării unei politici realiste, 
științifice, ci și a aplicării 
ei în viață. Lupta pentru a- 
firmarea noului 
concursul activ 
tnase din ce în 
largi, stimularea

Dineu
Au participat E. W. Barker, mi

nistrul justiției și al dezvoltării in
dustriale, A. Sankaran, secretar 
particular al primului ministru, alte 
persoane oficiale singaporeze.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, pri
mul ministru al Republicii Singapore, 
Lee Kuan Yew, și președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, au toastat pentru prosperi
tatea popoarelor român și singapo- 
rez, pentru prietenia dintre Româ
nia și Singapore, în sănătatea con
ducătorilor celor două țări.

Primul ministru al Republicii Sin
gapore, Lee Kuan Yew, împreună cu 
soția, a oferit luni un dineu în sa
loanele hotelului „Intercontinental" 
in onoarea președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.

Au luat parte Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, Teodor Vasiliu, 
ministrul justiției, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, membri ai conducerii u- 
nor ministere și instituții centrale, 
oameni de știință și cultură, gene
rali, alte persoane oficiale..

cadrul social-economic pe 
care-1 creează oamenilor 
muncii pentru a participa 
la conducerea treburilor 
publice și, totodată, în e- 
fortul susținut desfășurat de 
societate pentru a asigura 
tuturor cetățenilor un nivel 
tot mai înalt de cunoștințe 
în toate domeniile, o orien
tare ideologică fermă, fon
dată pe realizările cele mai 
avansate ale culturii uma
ne, o înțelegere justă a fe
nomenelor economico-so- 
ciale.

în toate timpurile, cu
noașterea a fost apanajul și 
aliatul forțelor noului, for
țelor progresiste, al idealu
rilor înaintate ale omenirii. 
Acest lucru este cu atit 
mai valabil într-o orînduire 
clădită pe știință, care si
tuează știința printre valo
rile ei fundamentale.

Documentele plenarei din 
noiembrie evidențiază preg
nant unitatea organică a 
acestor două aspecte fun
damentale ale procesului de 
formare a conștiinței socia
liste, de educare a oame
nilor muncii :■ pe de-o parte, 
afirmarea unor nobile idea
luri etice, a unor înalte va
lori morale și politico-so- 
ciale, pe de altă parte, lar
ga răspindire a științei și 
instrucției publice — desi
gur, ambele procese nefiind 
concepute ca două linii pa
ralele, ci, dimpotrivă, ea 
aflate in convergență și for- 
mînd un tot unitar; In a- 
cest cadru, afirmarea, răs- 
pîndirea și dezvoltarea pe 
planuri tot mai diverse a 
filozofiei marxiste, a con
cepției materialist-dialectice 
despre lume devin o nece
sitate și o caracteristică 
tot mai importantă a vieții 
spirituale din țara noastră.

Filozofia marxistă se do
vedește a fi puternic anco
rată în contemporaneitate, 
și îndeosebi în realitatea 
noastră socialistă tocmai 
prin caracterul ei științific, 
tocmai prin aceea că reali
zează sinteza organică a a- 
cestor două teme funda
mentale pentru epoca noas
tră,

In continuarea vizitei pe care o 
face în țara noastră, primul minis
tru al Republicii Singapore, Lee Kuan 
Yew, și persoanele oficiale care-1 în
soțesc au fost luni dimineața oaspe
ții constructorilor de tractoare din 
Brașov. La sosire, premierul singa- 
porez a fost salutat de ing. Vasile 
Sechel, director general al uzinei, și 
de alți reprezentanți ai conducerii în
treprinderii. După o discuție in ca
drul căreia oaspeții au fost informați 
despre profilul unității și preocupă
rile colectivului uzinei pentru diver
sificarea producției de tractoare, au 
fost vizitate principalele secții de fa
bricație. In încheierea vizitei,

curtea uzinei au fost prezentate noi
le tipuri de tractoare românești.

în continuare, premierul Lee Kuan 
Yew și persoanele care-1 însoțesc au 
vizitat uzina de autocamioane, unde 
au primit explicații asupra caracte
risticilor și performanțelor autocami
oanelor produse în țara noastră.

Oaspeții au vizitat apoi noile car
tiere de locuințe ale orașului.

în vizita făcută la Brașov, primul 
ministru al Republicii Singapore a 
fost însoțit de Teodor Vasiliu, minis
trul justiției, Lucian Petrescu, direc
tor ad-interim în Ministerul Afaceri
lor Externe.

Uzina de alumină, prevăzută să 
aibă o capacitate . de 250 000 
tone pe an, va adăuga orașu
lui Tu|cea —,poarta de intrare 
a Deltei — și atributul de ai 
doilea mare centru producător 
de alumină al țării. în fotogra
fie : aspect de pe șantierul 
acestui nou obiectiv industrial

Foto : Gh. Vințilă
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liza cu mijloace rudimen
tare ; crearea unei economii 
moderne, dezvoltarea masi
vă a forțelor de producție 
fără de care nu poate fi 
concepută societatea socia
listă multilateral dezvoltată 
pretind din ce în ce mai 
mult, în mod obiectiv, cu
noștințe științifice, compe
tență temeinică, larg ori
zont cultural.

Creșterea nivelului de cu
noaștere decurge, de aseme
nea, din cerințele luptei 
dintre vechi și nou.

și inventivității, a creației 
in domeniile cele mai di
ferite. Eficiența inițiativei 
maselor sporește insă o 
dată cu creșterea compe
tenței, priceperii, instruirii, 
în condițiile unei construc
ții sistematice, complexe, 
inițiativa poate da roade 
numai dacă este întemeiată 
pe știință, pe conștiința 
limpede a tendințelor ge
nerale de dezvoltare a socie
tății în ansamblul'ei. Ca
racterul real, efectiv al de
mocrației noastre

pentru procesul con- 
Prof. unlv.
Constantin 
BORGEANU
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în chiar săptămîna 
re a însumat cele 

mai importante parti
cipări personale și co
lective la adoptarea 
programului, național 
de educație și cultură 
socialistă au avut loc 
în țară și în străină
tate numeroase mani
festări destinate să a- 
sigure cu succes dez
voltarea schimburilor 
cultural-artistice, 
cele mai variate 
de expresie.

Un vizitator italian, 
comentator la radiodi
fuziune, îmi comunica, 
de pildă, o impresie 
bucureșteană, fugitivă, 

foarte 
dînsul 
afișul

de altminteri 
semnificativă, 
remareînd pe 
sălilor de spectacole 
și în vitrinele librării
lor o serie de prezen
țe ca acestea : apari
ția unor volume de 
proză japoneză și sud- 
americană ale unor 
mari celebrități actua
le (Yasunari Kawa- 
bata, Gabriel Garcia 
Marquez), premiera 
unei piese de Paul 
Claudel, o expoziție de 
grafică și pictură vie- 
neză realist-fantastică

cu cîteva renumite 
semnături, o alta de 
cultură bizantină și 
alta de artă iraniană, 
concerte de muzică de 
jazz, susținute perso
nal de clasicii genului, 
Gillespie și Ellington, 
pe ecrane filme ca 
„Aeroportul" și „Ma
rele Premiu" și așa 
mai departe, în vreme 
ce principalele săli de 
conferințe erau ocu
pate cu congrese și co
locvii internaționale 
de știință sau filozofie, 
pe diferite teme, după 
ce turneele unor exce
lente formații de artă 
a spectacolului, din 
Uniunea Sovietică și 
din China, s-au bucu
rat de o largă audien
ță și de un mare suc
ces.

Observația perso
nală, „la fața locu
lui". a oaspetelui nos
tru nu este singulară, 
iar în privința fondu
lui ei de permanențe 
și perspective, răspun
surile ample și amă
nunțite date în cursul 
verii acesteia, în ca
drul unor interviuri 
acordate presei străi- 

i ne de șeful statului

și de alți purtători 
de cuvînt ai României 
noi, au putut fi pe de
plin lămuritoare.

Problemele de crite- 
riologie asupra cărora 
merită să stăruim a- 
cum mai mult decît 
înainte își aplică sfe
ra de preocupări asu
pra celor două mari 
direcții ale schimbu
lui de valori cultural- 
artistice, anume acelea 
ce privesc — folosind 
limbajul economic cu
rent — „importul” și 
„exportul" de creații li- 
terar-artistice. In pri
ma direcție, formula
rea conducerii de par
tid se înfățișează fără 
echivoc și o citez în
tocmai : „In ce priveș
te importul de lucrări 
de artă din alte țări, 
dorim ca poporul ro
mân să beneficieze de 
tot ceea ce gîndirea 
umană, arta și litera
tura universală — din 
trecut și din zilele 
noastre — au mai va-

® 0 ETAPĂ DE ÎNSEM
NĂTATE HOTĂRÎTOARE 
PENTRU PROGRESUL A- 
GRICULTURII ROMÂ
NEȘTI © 25 de întrebări 
și răspunsuri despre 
cincinal. 17 : CE MODI
FICĂRI VOR SURVENI ÎN 
STRUCTURA BUGETU
LUI DE FAMILIE? ® 
RUBRICA „CONTRASTE

0 ACTIVITATE ECONOMICĂ ORDONATĂ NU ESTE DE CONCEPUT FĂRĂ ORDINE ÎN EV! 
DENȚA CONTABILĂ

Conducerea de partid și de stat a 
subliniat, in repetate rînduri, rolul 
evidenței în economie, necesitatea 
perfecționării ei și a asigurării ordinii 
și punctualității in efectuarea opera
țiunilor de evidență. Ca instrument 
important și indispensabil al muncii 
de conducere, evidența permite să se 

' cunoască și să se urmărească perma
nent activitatea și rezultatele fiecărei 
unități, furnizează date pentru elabo
rarea deciziilor, pentru intervenția 
promptă în conducerea proceselor e- 
conomice ; totodată, evidența contri
buie la instaurarea unui climat

întrebare în numele echității socialiste

BACȘIȘULUI
angajau în fața opiniei pu
blice să continue, prin cele 
mai diverse forme, în mod 
susținut, permanent, acțiu
nea de educare — în spiri
tul cinstei și echității — a 
colectivelor care prestează 
respectivele servicii.

Firește, nu ne-am propus 
și nici nu e cazul să facem 
acum un bilanț. Un fapt 
este cert — îdeea centrală 
a întregii acțiuni a creat un 
curent de opinie în rîndul 
organizațiilor și instituțiilor 
publice, al colectivelor de 
muncă, pentru combaterea 
și eliminarea tendințelor de 
căpătuială, de cîștiguri fără 
muncă, de înavuțire din bu
nul obștesc etc.

începutul era promițător, 
iar din scrisorile trimise 
redacției de către cititori 
am înțeles că opinia pu
blică aprobă cu căldură 
inițiativa ziarului și pri
vește cu interes felul în 
care evoluează lucrurile. 
Firește, nimănui nu i-a tre
cut prin minte ideea că 
practicile pomenite, acumu
late de-a lungul timpului, 
intrate în reflexul unora, 
vor putea fi dezrădăcinate 
cit ai bate din palme.

Trebuie observat însă că. 
din păcate, mulți au crezut

După publicarea primelor 
articole in care ziarul nos
tru cerea cu insistență stîr- 
pirea practicilor degradante 
din sfera serviciilor publice 
— bacșiș, preferențialism 
ș.a.rmd. — din partea insti
tuțiilor și forurilor direct 
vizate am primit la redac
ție cîteva scrisori care a- 
nalizau cu seriozitate ca
racterul nociv al acestor 
practici și arătau — în ter
meni fermi — măsurile de 
moment și de durată 
care le vor lua pentru în
tronarea unui 
cinste și 
în toate 
publice.

Rezulta 
de poziție 
clară a lucrurilor, hotărîrea 
de a continua neabătut, 
prin toate mijloacele, atît 
educative cît și administra
tive, ofensiva pentru eradi
carea din sfera serviciilor 
cetățenești a tuturor for
melor de a se obține veni
turi fără muncă. De remar
cat că în nici o scrisoare 
trimisă redacției nu se a- 
precia nici pe departe că 
ar fi vorba de vreo ac
țiune de moment, de o 
„campanie", ci, dimpotrivă, 
factorii de răspundere se

IN COMERȚ ?
care să nu se fi pus 
fișe de genul : „Nu primim 
bacșiș !“, „Consumatori, ne 
jigniți oferindu-ne bacșiș", 
„Sîntem salariați și nu pri
mim bacșiș !“

— Dar nu ne-am oprit 
aici, intervine al doilea di
rector. Au fost organizate 
adunări ale grupelor 
dicale, ședințe cu 
sabilii, intilniri cu 
în care am dezbătut 
probleme...

— Cînd a avut loc 
acțiune de acest fel ?

Cei doi directori/schimbă 
„discret" cîteva priviri. în 
cele din urmă aflăm că 
acum vreo lună și ceva s-ar 
fi organizat un schimb de 
experiență Ia Ploiești și ci
neva de la masa prezidiu
lui ar fi întrebat în trea
căt : „Dar cu bacșișul cum 
stați ?“ „Cum ați văzut, 
am pus afișe peste tot" — 
a fost răspunsul. „Foarte 
bine, foarte bine ; Acum e 
necesară o etapă de

că ar fi vorba de o ofen
sivă de moment, îndreptată 
numai și numai împotriva 
bacșișului. Acest mod sim
plist de a înțelege lucru
rile este — trebuie s-o spu
nem din capul locului — 
profund dăunător. Acțiu
nea declanșată ,. de presă, 
de opinia publică viza în
tărirea . spiritului de . răs
pundere, în primul rînd, la 
nivelul șefilor de unități, 
de organizații și instituții, 
pentru ca ei — în calitate 
de conducători și oameni 
politici — să acționeze pen
tru depistarea elementelor 
necinstite, care păgubesc 
atît buzunarul cetățeanului, 
cît și avutul obștesc, să 
combată alte practici ana
cronice, dezinteresul pentru 
servirea publicului, 
dinea necivilizată, 
dacă unii au înțeles că 
proape totul se rezumă nu
mai și numai la bacșiș,' să 
vedem cum s-a acționat și 
se acționează pentru stîrpi- 
rea acestuia.

Sîntem la Ploiești. Con
stantin Rusnac, director al 
T.A.P.L., și Georgel Negru, 
director adjunct, ne ex
plică :

— Nu există unitate din 
cadrul trustului nostru în

disciplină in toate compartimentele 
productive și funcționale ale între
prinderii, întrucît ea permite efectua
rea unui control exigent cu privire 
la existența și integritatea tuturor 
valorilor materiale și bănești. într-un 
cuvînt, evidența riguroasă, exactă, 
este uri mijloc de seamă în mina ca
drelor de conducere din unitățile so
cialiste pentru buna gospodărire a 
patrimoniului încredințat spre admi
nistrare, pentru identificarea și mobi
lizarea rezervelor, pentru luarea la 

> timp a măsurilor de îmbunătățire a 
activității, pentru prevenirea, desco
perirea și recuperarea pagubelor și 
tragerea la răspundere a celor. vino- 
vați de încălcarea legalității socia
liste.

în ultimul timp, prin aplicar'ea u- 
nui amplu program de măsuri pri
vind raționalizarea și perfecționarea 
sistemului informațional economic, 
prin accentuarea preocupărilor pentru 
introducerea celor mai noi metode de 
calcul și analiză, pentru dotarea e- 
conomiei cu tehnica modernă de evi
dentă și calcul, precum și prin apa
riția unor1 reglementări privind orga
nizarea și conducerea contabilității, 
atribuțiile și răspunderile conducăto
rului compartimentului financiăr-con- 
tabil au fost create premise favora
bile pentru îmbunătățirea substanția
lă a organizării evidenței în fiecare 
unitate economică. Rezultatele nu au 
intîrziat să apară. în marea majori
tate a întreprinderilor și centralelor 
s-au întocmit și aplicat studii de or
ganizare a fluxurilor informaționale, 
s-a instituit un control ferm asupra 
înregistrărilor contabile și tehnic-o- 
perative și, în consecință, datele ne
cesare procesului de conducere a ac
tivității economice sînt obținute cu 
mai multă promptitudine, conținutul 
lor reflectînd fidel realitatea. Ase
menea situații pot fi întîlnite în uni
tățile Centralei industriale de auto
camioane și tractoare din Brașov, 
Centralei industriei confecțiilor din 
Capitală. Centralei siderurgice Hune
doara. la Combinatul de exploatare și 
industrializare a lemnului din Pitești 
ș.a. Este neîndoielnic faptul că în u- 
nitățile amintite tocmai sistemul in
formațional și evidența bine puse la 
punct au determinat, într-o măsură 
însemnată, calitatea superioară a de
ciziilor, dirijarea operativă și eficien
tă a valorilor materiale și bănești, 
ceea ce a avut efecte favorabile asu
pra situației economico-financiare. ■

Nu asupra acestor rezultate, în an
samblu pozitive, dorim să ne refe
rim mai pe larg în rîndurile de față, 
ci asupra a o serie de deficiențe e- 
xistente încă în unele unități econo
mice în organizarea și conducerea e- 
vidențelor contabile. Mai întii, trebuie 
spus că, într-un șir de unități eco
nomice, evidența analitică a unor 
conturi este mult rămasă în urmă, 
este incorect ținută. Așa s-a ajuns, 
bunăoară, ca la cooperativa meșteșu
gărească „Munca" din Tirgu-Ocna 
să se . refacă evidențele in.ee-

pind cu luna martie... 1969. Necores
punzătoare este și evidența Fabricii de 
confecții din Botoșani, întreprinderii 
comerciale cu ridicata pentru pro
duse alimentare din Reșița, între
prinderii de industrie locală din 
Baia de Aramă. Dar, dacă la aceste 
unități, de bine de rău, cu o anu
mită intîrziere desigur, operațiunile 
se înregistrează in cele din urmă, 
sînt întreprinderi și organizații eco
nomice, cum ar fi Oficiul județean 
de turism din Slobozia, întreprinde
rea de industrie' locală din Urziceni, 
la care, pentru unele conturi, con
trar normelor legale, nu există nici 
un fel de evidență analitică. Toate 
aceste situații anormale se datoresc 
in principal faptului că munca din 
sectorul contabil — la unitățile a- 
mintite — se desfășoară în salturi, 
neorganizat, sub imperiul hazardului, 
salariații nefiind controlați și îndru
mați sistematic de șefii lor ierarhici.

în aceste condiții nu mai poate 
mira pe nimeni că evidența acestor 
unități este total eronată. Pentru a 
exemplifica ideea de mai sus este 
suficient să arătăm, de pildă, că, la 
31 august a.c., uzina „6 Martie" din 
Zărnești și întreprinderea de hote
luri și restaurante Mamaia plătise
ră, potrivit datelor cuprinse in pro
priile lor evidențe, mai multe ma
terii prime și materiale decît au pri
mit vreodată. Sau, la întreprinderea 
de comerț exterior, „Autotractor" din 
Brașov, la aceeași dată, dacă ar fi 
să judecăm după datele din contabi
litatea proprie, au fost încasate sume 
de la mult mai mulți debitori decît 
a avut în realitate întreprinderea 
respectivă.

Nu este greu să ne imaginăm ce 
se întîmplă in perioadele „de vîrf", 
cind se întocmesc balanțele contabile 
în serviciile contabile și financiare 
ale întreprinderilor amintite mai îna
inte. Practicîndu-se sistemul de a în
registra operațiunile economice doar 
decadal, chenzinal sau adeseori chiar 
lunar, cind termenul de depunere a 
situațiilor contabile bate Ia ușă, se 
creează terenul favorabil pentru pro
liferarea unor imprecizii și necore- 
lări. Astfel se întîrzie analiza eco
nomică și luarea măsurilor ceje se 
impun. Evidența poate și trebuie să 
reflecte cu exactitate și Ia momentul 
oportun conținutul fenomenelor eco
nomice. Nici chiar bugetul de timp 
necesar pentru efectuarea înregistră
rilor contabile nu poate fi pus în 
discuție, de vreme ce unitățile Băn
cii Naționale reușesc ca, în fiecare zi, 
la ora 16, să prezinte o balanță de 
verificare a tuturor operațiunilor 
bancare care au avut loc in ziua 
respectivă întocmită după toate re
gulile contabilității. Deci, se poate 
ține o evidență la zi numai atunci 
cînd există o temeinică organizare a 
activității contabile.

Cornellu CÂRLAN

(Continuare în pag. a Iii-a)



SCÎNTEIA

Cu întreaga energie

cu care condu-

tovarășului Nicolae Ceaușescu

cuvintelor pe care vi
măsurilor

schimb de expe-

socialistă * maselor

în direc- 
a acestui

înscrie, 
unui a-

de căpă- 
în conti- 
între ele, 
în apro-

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

membrilor Uniunii 
tuturor ziariștilor din 

ținem să vă asigurăm,

construi societatea 
lateral dezvoltată 
cinale. Adeziunea

Nicolescu, președintele 
Republicii Socialiste 
de prof. Ion Coteanu, 
comitetului de partid, 
oamenilor de știință

tor ați doTi să mai fie 
nate ? -

întrebuințare, 
le dea și satisfacția efortului 
Pe linia participării tine- 
studios la munca patrio- 

toamna acestui an, aș men-

— Cu privire la educația, for
marea și pregătirea pentru 
viață, pentru muncă a tine
retului, ce măsuri concrete s-au 
întreprins în ultimul timp ?

Român — zia- 
țară, români, 

și de alte na- 
aduce contribu-

— Ce alte preocupări de vii- 
" ...........................consem-

educației socialiste!

PAGINA 2

și hotărîre-la transpunerea
in viață a programului

Animați de sentimentul dragostei 
fierbinți față de patrie și partid, de 
spiritul înaltei răspunderi față de 
viitorul țării, de cauza nobilă a so
cialismului și comunismului — se 
menționează în telegrama Comite
tului județean de partid Bistrița- 
Năsăud — oamenii muncii din ju
dețul Bistrița-Năsăud — români, 
maghiari și germani — în frunte cu 
comuniștii, exprimă totala lor ade
ziune și încrederea deplină față de 
măsurile stabilite de plenara C.C. 
al PC.R. din 3—5 noiembrie 
a.c, și dau o înaltă apreciere modu
lui profund partinic 
cerea partidului 
se ocupă de for
marea omului 
nou, făuritor al 
noii societăți. Am 
desprins de aici 
dimensiunile vii
toare ale unei 
activități politi
ce, ideologice și 
cultural-educative 
care să acțione
ze permanent și 
cu deplină efica
citate în direcția celei mai semnifi
cative și nobile misiuni — creșterea 
conștiinței socialiste a oamenilor. în 
numele comuniștilor și celorlalți oa
meni ai muncii din județul Bistrița- 
Năsăud, comitetul județean de 
partid asigură și cu acest prilej 
conducerea superioară de partid, pe 
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a da glas acestor vibrante 
chemări, făcînd din aceste melea
guri un județ al hărniciei, cinstei, 
onoarei și demnității socialiste.

iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să' dăm viață măsurilor cuprinse în 
documentele recentei plenare a 
Comitetului Central al partidului, să 
desfășurăm o susținută muncă poli- 
tico-ideologică și cultural-educativă, 
să luptăm fără cruțare împotriva 
oricăror încercări de a se atenta la 
munca și realizările noastre, a ori
căror tendințe și mentalități retro
grade și forme de manifestare a 
ideologiei burgheze, pentru a face 
din județul Prahova un județ al 
hărniciei și onoarei muncitorești, al 
cinstei și demnității socialiste.

marți 16 noiembrie 1971

FINALITATEA
criteriu fundamental
al fiecărei acțiuni 
politico - educative

I FAPTUL!
i
i

Totala noastră adeziune față de 
amplul program de educare comu
nistă a maselor — se arată în te
legrama Comitetului județean do 
partid Bihor — o exprimăm prin 
hotărîrea tuturor locuitorilor acestor 
meleaguri — români, maghiari și 
de alte naționalități — de a lupta 
cu dăruire, cu perseverență și exi
gență comunistă pentru a înfăptui 
neabătut măsurile stabilite, de a 
face totul pentru ca politica în
țeleaptă a Partidului Comunist Ro
mân, expresie fidelă a năzuințelor 
și idealurilor întregului popor, să 
găsească și în județul Bihor cea 
mai deplină confirmare și împlinire. 
Ne angajăm în fața conducerii su
perioare de partid. în fața dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
fiu credincios al poporului, să mun
cim cu dăruire, să punem întreaga 
noastră capacitate în slujba ridică
rii. la un nivel superior a întregii 
munci politico-ideblbgice; să ne pre
ocupăm continuu de formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste' a 
oamenilor muncii din județ, în ve
derea participării și mai active a 
acestora la îndeplinirea programu
lui de făurire a societății noastre 
socialiste multilateral dezvoltate.

în telegrama adresată de Comi
tetul județean Prahova al P.C.R. se 
spune, printre altele: Luptînd pen
tru aplicarea în viață a minunate
lor idei, sarcini și obiective ce ue 
revin din acest măreț program al 
avîntului socialist al patriei, noi. 
cei care ne desfășurăm activitatea 
pe meleagurile prahovene, conside
răm că nu este datorie mai înaltă, 
dovadă mal concretă a adeziunii și 
aprobării noastre depline față de 
politica științifică a partidului, de- 
cit munca intensă în industrie și 
agricultură, în școli și facultăți, în 
toate domeniile de activitate, care 
constituie pirghia principală a for
mării și dezvoltării personalității 
umane, a conștiinței socialiste a ma
selor. Ne angajăm solemn în fața 
conducerii Încercate a partidului 
nostru, a dumneavoastră personal,

(Urmare din pag. I)

sedimentare a măsurilor 
luate" (!)

Dar comercianții — vorba 
lor — nu s-au mulțumit cu 
atit. Au mers cu acțiunea 
mai departe. De... două luni 
și ceva sindicatul T.A.P.L. 
Ploiești a intrat în trata
tive cu un instructor de la 

' București (?) care are po
sibilități să le „compună" 
un text satiric de brigadă 
pentru combaterea practici
lor retrograde din comerț. 
Dar tratativele continuă și 
acum (?!)

Va să zică, unii sînt de 
părere că „măsurile trebuie 
să se sedimenteze", alții, 
mergînd mai departe, sînt 
în căutarea unui text de 
brigadă. Ce se întimplă în 
acest timp în restaurante ? 
Nimic altceva decît ceea ce 
știe toată lumea : se ia în 
continuare bacșiș, se prac
tică preferențialismul în 
servirea clienților, nu se în
tocmesc și nu se predau 
peste tot note de plată 'con
sumatorilor etc., etc. Nu e 
de mirare, deci, că unii res
ponsabili de localuri au ce
rut să se dea jos de pe pe
reți afișele (cele cite erau 
puse), intrucit „nu se mai 
scrie cu insistență nici in 
ziare despre bacșiș" I

Iată, în continuare, cum 
se desfășoară „ofensiva" la 
Buzău. Tovarășul Aurel 
Tufan, directorul Direcției 
comerciale județene, ne 
spune :

— Am dat indicații celor 
cinci organizații comerciale 
ca în toate ședințele să se 
amintească despre necesi
tatea combaterii practicilor 
incorecte din comerț. De 
asemenea, în controalele 
efectuate de noi am atras 
atenția lucrătorilor din co
merț să nu mai primească 
bacșiș. Există indicații din 
partea conducerii consiliului 
popular județean să se or
ganizeze controale inopinate 
de către brigăzi complexe.

— Se desfășoară aceste

Emanație a politicii marxist-lenl- 
niste creatoare a Partidului Comu
nist Român, la elaborarea căreia 
vă' aduceți o permanentă și hotărî- 
toare contribuție, programul de e- 
ducare comunistă a întregului popor 
a declanșat o puternică emulație 
politică, a avut o înrîurire po
zitivă în toate domeniile de ac
tivitate — se spune, printre altele, 
in telegrama Comitetului județean 
de partid Brașov. O dovadă grăi
toare în acest sens sînt realizările 
importante obținute și în viața eco
nomică și social-culturală a jude
țului nostru, care au creat condiții 
favorabile îndeplinirii și depășirii 
obiectivelor primului an al cincina
lului, obținerii unor noi succese în 
producția materială și spirituală. 
Insușindu-ne în întregime ideile și 
principiile cuprinse în expunerea 
dumneavoastră — document de o 
excepțională valoare teoretică și 
practică, care va călăuzi vreme în
delungată activitatea partidului șl 
statului nostru — sîntem ferm ho- 
tărîți să milităm cu perseverență 
pentru afirmarea neîncetată a ro
lului conducător al organelor și 
organizațiilor de partid, să promo
văm în munca de partid, în activi
tatea organizațiilor de masă și 
obștești, de stat și economice, a in
stituțiilor de artă și cultură, spiri
tul combativ revoluționar, exigența 
înaltă și responsabilitatea pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor. încredințăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, mult iu- . 
bite tovarășe Nicolae. Ceaușescu, că 
puternica organizație a comuniștilor 
din județul Brașov, toți camenii 
muncii își vor consacra întreaga e- 
nergie și capacitate măreței opere 
de edificare multilaterală a socia
lismului în patria noastră, de for
mare a omului constructor al aces
tei societăți.

socialistă multl- 
în cîteva cin- 
noastră totală 

față de programul rezultat din con
cluziile dezbaterilor o vom dovedi 
prin fapte. Acest program noi îl 
considerăm ca proiect general de 
făurire a omului nou, ornul socie
tății comuniste. Sîntem conștienți 
că sarcinile ce le avem de îndepli
nit, sînt grele și acest fapt ne mo
bilizează cu și mai mare forță la 
îndeplinirea lor. Sîntem siguri că 
ele vor fi îndeplinite, pentru că în
tregul popor, condus cu încercată 
fermitate revoluționară de către 

partid, le priveș
te ca pe cauza lui 
cea mai scumpă, 
pentru că ele au 
fost stabilite în 
mod științific, în 
deplină cunoștință 
de cauză a ne
voilor, dorințelor 
și posibilităților 
noastre, pentru că 
în fruntea parti
dului se află cei 
mai devotați și 

încercați comuniști. Vă asigurăm, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că fap
tele noastre vor fi la înălțimea sen
timentelor și 
le adresăm.

După cum se știe, amplul program de educație co
munistă elaborat de conducerea partidului a fost dezbă
tut in adunările generale deschise ale organizațiilor de 
bază, în plenarele lărgite ale comitetelor orășenești, 
municipale și județene de partid, adoptîndu-se pretu
tindeni planuri concrete de acțiune. Acum, in lumina 
plenarei C.C. al P.C.K. din 3—5 noiembrie, organizațiile 
de partid completează și îmbogățesc prevederile aces-

tor planuri. Intrucit îndeplinirea măsurilor stabilite are 
un rol hotăritor in ridicarea pe un plan superior a în
tregii activități ideologico-educative, pentru creșterea 
roiului conducător al organizațiilor de partid și afir
marea în viața poporului nostru a principiilor socialiste 
și comuniste, „Scîntcia" își propune să publice un șir 
de articole și convorbiri referitoare la modul în care 
organizațiile de partid acționează in această direcție.

— Au trecut mai bine de trei 
luni de la dezbaterea — în or
ganizațiile de bază, în plenara 
Comitetului municipal — a pro
gramului de educație comunistă 
a membrilor de partid, a între
gului popor, elaborat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și a- 
doptat de Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al parti
dului, program ce și-a găsit în
cununarea prin hotărîrile recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. Ce 
ne puteți spune despre măsurile 
luate de organizația municipală 
de partid în intervalul de timp 
al ultimelor trei luni, 
ția traducerii în viață 
program ? '

Convorbire
Stefan 

prim-secretar 
municipal de
Oi

cu tovarășul 
SZANTO 
al Comitetului 
partid Oradea

In telegrama semnată de acad, 
prof. Miron 
Academiei 
România, și 
secretarul 
în numele 
și al celorlalți lucrători ai Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, se scrie între altele : Exem
plu strălucit de manifestare a 
rolului conducător pe care Partidul 
Comunist Român și-l exercită cu 
cea mai înaltă răspundere în so
cietatea noastră, cele patru luni de 
dezbateri începute în luna iulie, al 
căror principal cuvînt de ordine a 
fost exigența, ne-au învățat că în 
modul comunist de autoanaliză tre
buie să ne raportăm faptele în per
manență la nevoile viitorului, ge
nerate de sarcina măreață de a

s în numele 
ziariștilor, al 
România, 7
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că hotăr'irile 
plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie au fost primite de lu
crătorii din presa centrală și locală, 
de la Radioteleviziune, de la Ager- 
pres și de la celelalte instituții de 
presă cu satisfacție și deplină a- 
probare, cu hotărîrea fermă de a 
milita activ pentru transpunerea 
lor în viața de zi cu zi — se arată 
în telegrama Comitetului Uniunii 
ziariștilor. Călăuziți cu fermitate 
de principiul suprem care guver
nează întreaga lor activitate — con
ducerea ' presei noastre de către 
Partidul Comunist 
riștii din întreaga 
maghiari, germani 
ționalități, își vor 
ția la îmbunătățirea muncii de 
educație comunistă a maselor, la 
realizarea, în ansamblul său, a 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Animați de spiritul dinamic și no
vator care a caracterizat lucrările 
recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
lucrătorii din întreaga noastră pre
să vor acționa cu perseverență pen
tru a reliefa și mai pregnant chipul 
omului de tip nou, pentru a afirma 
cu și mai multă putere de convin
gere înaltele calități ale' luptătoru
lui comunist. O componentă in
disolubilă a activității presei 
noastre o constituie popularizarea 
și susținerea politicii externe a 
partidului și statului nostru, bazată 
pe principiile marxism-leninismu- 
lui, pe unitatea dialectică dintre 
sarcinile naționale și internaționa
le, politică avînd drept scop întă
rirea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, cu forțele re
voluționare, progresiste și antiim- 
perialiste din toată lumea, dezvol
tarea unor relații de cooperare cu 
toate țările, în interesul păcii și 
securității internaționale. Vă asigu
răm, stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului, că pentru miile 
de ziariști care activează la ziare 
și reviste, la Radioteleviziune și 
Agerpres, în toate instituțiile de 
presă, nu există ideal mai înalt, în
datorire mai importantă decît 
aceea de a sluji cu toată abnegația 
și dăruirea cauza partidului și po
porului, interesele majore ale con
strucției socialiste și comuniste' în 
patria noastră.

Ne preocupă, în primul rind, 
buna funcționare a atelierelor-școală 
din întreprinderi, utilitatea muncii 
elevilor, în sensul însușirii unor de
prinderi practice și realizării unor o- 
biecte cu valoare de 
care să 
depus, 
retului 
ti că în

Din experiența organizațiilor de partid 

în înfăptuirea progranulni de educație

— Trecînd la aplicarea 
adoptate, la urmărirea lor sistema
tică, Comitetul municipal de partid 
Oradea pune un accent deoseb t pe 
ridicarea calității întregii munci. în 
acest scop, ne bizuim mai mult pe 
activul obștesc, în a cărui compo
nență intră peste 400 de tovarăși, pe 
o mai justă re
partizare a aces
tora, cit și a 
membrilor comi
tetului municipal 
pe organizații de 
bază, la a căror 
activitate partici
pă nemijlocit. U- 
tilă ni se pare și 
instruirea aparte 
a responsabililor 
cu propaganda 
din birourile or
ganizațiilor de 
bază, care a de
venit, practic, un 
riență.

în lumina sarcinilor importante ce 
revin învățămîntului de partid, con
siderăm că în acest an ne-am ocu
pat mai bine de selecționarea propa
gandiștilor, a lectorilor, a tovarăși
lor care fac informări politice atît 
în organizațiile de partid, cit și în 
rîndurile tineretului, două treimi 
dintre aceștia fiind cadre tț- condu
cere, specialiști cu studii sUperioare.- 
în același timp, au fost -diversifi
cate cercurile, iar numărul cursanți- 
lor a crescut de la 24 000 anul trecut, 
la 29 000.

Am urmărit ca, încă de la începu
tul acestui trimestru, să se acorde 
atenția cuvenită organizării dezbate
rilor pe teme ideologice în adunările 
de partid, indieîndu-se din timp bi
bliografia pentru studiu. Ca să ne 
referim doar la cîteva exemple, a- 
mintirn că în adunările generale au 
fost dezbătute teme ca : programul 
P.C.R. de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, superio
ritatea socialismului față de capita
lism, socialismul și religia etc., din 
dezbateri desprinzîndu-se îndatori
rile concrete ale membrilor respec- ■ 
tivelor organizații în ce privește în
sușirea și aplicarea unor prin
cipii de bază ale politicii partidului, 
în toate organizațiile de bază 
sînt în curs convorbiri vizînd o mai 
bună cunoaștere a drepturilor și în
datoririlor membrilor de partid, nece
sitatea respectării obligațiilor statu-.

ționa că numai valoarea lucrărilor 
executate de studenți, elevi și pro
fesori se ridică la peste 500 000 lei.

In ultima perioadă, numeroase or
ganizații de partid au analizat mo
dul cum comuniștii se ocupă de edu
carea tineretului. Asemenea analize 
urmăresc tocmai materializarea unor 
propuneri și înlăturarea unor ne
ajunsuri privind educarea și pregă
tirea profesională a tineretului.

Aș .'mai aminti, pe lingă alte măr. . 
suri, încadrarea în munca productivă,'' 
din iulie și pînă acum, a peste 1 000 
de tineri — absolvenți ai școlilor ge
nerale de 10 ani, ai liceelor și alții 
— care stăteau acasă fără nici o 
ocupație ; de asemenea, reactivizarea 
colectivelor obștești de educație — 
alcătuite din reprezentanți ai Comi
tetului municipal U.T.C., Consiliului 
municipal sindical, Inspectoratului 
școlar și ai altor organizații — care 
vizitează sistematic instituțiile de 
deservire, localurile publice etc., 
veghind la încetățenirea unei com
portări corecte, demne în toate îm
prejurările, îndeosebi a tinerilor.

— Deși, după cum se știe, 
formarea conștiinței socia
liste e un proces complex, 
îndelungat, perioada de deose
bită efervescență politică din 
ultimele luni a evidențiat cu 
pregnanță o seamă de elemente 
calitativ noi în dezvoltarea con
științei socialiste. Ce ne-ați pu
tea spune în acest sens ?

participare a comuniștilor la discu
ții, nu numai în adunările de partid, 
ci și în celelalte forme organizate în 
care se pun in dezbatere probleme 
ale activității profesionale și, obștești.

Elementele noi la care ne refeream 
se exprimă însă și în mai buna uti
lizare a timpului de muncă (94,7.1a 
sută în octombrie față de 94 la sută 
în iulie), in întărirea disciplinei și 
scăderea absențelor nemotivate (de 
la 15 962 om/ore în iulie la 10 836 
om/ore în octombrie) ; după cum se 
exprimă în eforturile deosebite ale 
unor colective — de exemplu, de la 
Fabrica de ulăi/ întreprinderea de 
echipament metalic pentru binale de 
a livra la timp produsele, de la fa
brica de conserve „Avintul" de a di
versifica sortimentele, sau de la fa
brica de mașini-unelte „înfrățirea” 
care, învingînd dificultăți deosebite, 
— aci este în curs o importantă 
lucrare de investiții — a reușit să 
realizeze cantitativ și calitativ o- 
bligațiile de plan. Oamenii în
cep să înțeleagă tot mai bine că 
exigența și combativitatea sint di

mensiuni ațe ac
tivității practice, 
de zi cu zi, după 
cum apare tot 
mai limpede că 
ele constituie un 
corolar al calită
ții și eficienței 
muncii politico- 
ideologice și cul
tural-educative.

In același timp, 
încercăm să folo
sim cit mai bine 
arsenalul bogat al 
mijloacelor mun

cii politico-educative de masă. Nu 
există, în momentul de față, or
ganizație de bază care să nu-și 
fi organizat colectivul de agi
tatori. Numeroase organizații de par
tid, cum sînt cele de la „Poligrafia", 
„Solidaritatea", întreprinderea comu
nală, fabrica „Alfa" și altele, folosesc 
cu o bună eficiență punctele de do
cumentare, gazetele de perete sati
rice; programele în evident progres 
din punct de vedere al conținutului 

’'‘mpBUlzSțbri'și. edutativ al stațiilor de 
amplificare.-Ăș menționa doar acți
unea perseverentă a gazetelor sati
rice de la „Solidaritatea” pentru 
combaterea întîrzierilor și absențelor 
nemotivate, sau cea la fel de susți
nută a stației de amplificare de la 
„înfrățirea" pentru popularizarea și 
explicarea legilor.

Totuși, cu prilejul controlului În
treprins recent în peste 60 de orga
nizații pentru a urmări cum se a- 
plică planul de măsuri privind îm
bunătățirea muncii politico-educa
tive, s-au constatat și unele ne
reguli, concretizate îndeosebi în în
cetineala cu care se acționează înu- 
nele unități în direcția organizării 
/brigăzilor artistice de agitație.
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Coloanele
din Ostrov

Cercetări arheologice efectuate 
timp de mai mulți ani de către 
prof. Vladimir Dumitrescu, de 
la Institutul de arheologie din 
Capitală, în insula Ostrovel din 
mijlocul lacului Cătălui de pe 
teritoriul comunei Căscioarele 
(Ilfov) au dus la descoperirea 
unor vestigii neolitice de o deo
sebită importanță. Aici, în stra
tul cel mai de jos (aparținând 
ultimei faze a culturii Boian), 
s-a descoperit o construcție cu 
două încăperi, dintre care una a- 
vea pereții pictați — alb-gălbui 
pe fond roșu. în aceasta din ur
mă s-au găsit Și dpuă coloane de 
lut ars — una cu diametrul de 
43 cm și înălțimea de doi metri, 
ornamentată Cu șiruri Ue șapte 
perechi de triunghiuri dispuse 
pe șapte rinduri de linii. Datind 
(potrivit măsurătorilor efectuate 
cu ajutorul carbonului radio
activ) de acum aproape 4 000 de 
ani, camera și coloanele din 
Ostrov au jucat, după părerile 
specialiștilor, rolul unui sanc
tuar. Unică în sud-estul Euro
pei, descoperirea de la Căscioa
rele oferă astfel un bogat ma
terial de studiu privind trecutul 
istoric al țării noastre.

Naveta
de plăcere

De îndată' ce intrau în conce
diu, Tudor Soare, planificator 
principal. Vasiliu Dale, inten
dent, și Silviu Dar, administra
tor — toți trei salariați ai Con
siliului popular al orașului Sa- 
lonta — deveneau... navetiști. De 
ce preferau dumnealor această 
„distracție" ? Răspunsul a fost 
găsit acum cîteva zile de postul 
de miliție transporturi feroviare 
Salonta : in concediile lor de o- 
dihnă din anii 1968—1970, cei 
trei plimbăreți au primit, pe 
baza unor adrese în care se a- 
răta că se aflau în „interes de 
serviciu", abonamente de călăto
rie pe distanța Salonta-Oradea 
și retur, prejudiciind astfel ca
lea ferată cu suma de aproape 
30 000 lei Așa stind lucrurile, 
toți trei și-au asigurat plecarea 
într-un alt concediu. De data a- 
ceasta, fără bilet de călătorie !

Buturuga 
si tractorul

9

Aflat cu tractorul la arat pe 
terenul cooperativei agricole de 
producție din comuna Bozioru 
(Buzău), tractoristul Gheorghe 
Olteanu din comuna Odăile s-a 
gîndit să folosească acest prilej 

..pentru a scoate un arbore din- 
tr-o pădure apropiată. A tras 
tractorul lingă copac, l-a legat 
de plug și a pornit motorul. în 
clipa cînd s-o ia din loc, trac
torul a patinat și s-a răsturnat, 
în urma acestui fapt, Gh. O. a 
fost accidentat mortal.

controale cu frecvența ne
cesară ?

— Sincer să fiu, nu v-aș 
putea spune precis. Stați 
să-1 chem pe 
comercial-șef, 
bine...

In concluzie, 
pre bacșiș 
bacșiș) „sc

inspectorul 
el știe mai

, și aici des
pre bacșiș (numai despre 
bacșiș) „se amintește", „se 
atrage atenția", se „con
trolează cînd și cind" — ca 
și cum ar fi vorba despre 
renovarea anuală a unui 
birt economie și nu despre 
o problemă curentă, cu im
plicații etice și sociale.

Iată de ce ne așteptam, 
■cum ar fi fost și firesc, ca

Ne așteptam, în schimb, să 
, se acționeze zilnic, pe ca

zuri concrete in perimetrul 
de manifestare a acestor 
practici (nu numai să se 
facă ocazional apeluri sen
timentale Ia necesitatea re- 

• nunțării Ia ele !). Să nu fi 
dat oare de gîndit direcției 
generale comerciale, organi
zațiilor sale faptul- că mă
surile lor rămin în sfera 
teoriei, dacă timp de luni 
de zile șefii de magazine, 
restaurante etc. n-au cata
dicsit nici măcar să afișeze 
anunțuri, prin care să aducă 
la cunoștința opiniei pu
blice că în unitățile statului

o arie de manifestare ne
așteptat de întinsă. Iată ci- 
teva exemple recente. De- 

. unăzi, la magazinul de con
fecții de pe str. Academiei 
nr. 1 au fost aduse spre vîn- 
zare haine de piele. Dar — 
surpriză ! — cum au venit, 
au și dispărut. Unde ? In
specția comercială le-a des
coperit... dosite. Vînzătorii 
le puseseră bine pentru 
cunoștințele lor, știute că 
au-mină „bună"... In nenu
mărate magazine alimen
tare lucrurile se petrec la 
fel. Dar nu de cazuistică 
ducem lipsă...

Revenim din nou la fac-

bacșișului" în comerț?

A trecut „decada combaterii

organizațiile de partid, de 
sindicat și ale U.T.C. să 
acționeze mult mal efi
cient, să concentreze, ca in
tr-un poligon de tir, toate 
formele și mijloacele muncii 
de educație pentru comba
terea cu vehemență a aces
tor practici. Dar lucrurile 
nu s-au petrecut tocmai 
așa. Comitetul de partid din 
unitățile comerciale ale Ca
pitalei, de exemplu, ne-a 
pus la dispoziție un volu
minos dosar cu „planuri, 
măsuri, acțiuni". Am reținut 
că la început au fost orga
nizate dezbateri in adunări 
deschise ale organizațiilor 
de partid și U.T.C., în gru
pele sindicale. Nu ne aștep
tam, desigur, ca imediat ci
neva să ne spună : „noi am 
lichidat definitiv bacșișul".

nu. se mai primește bacșiș ? 
Panourile respective nu 
s-au afișat pentru că în 
mare parte problema bac
șișului s-a tot „teoreti
zat", s-a tot încercat rezol
varea ei prin apeluri sen
timentale. De-a lungul rai
durilor noastre 
nit director de 
comercială, șef 
sau magazin 
treprindă ceva 
inițiativă. Se 
indicații, măsuri de la fo
rul imediat ierarhic, 
ceasta 
cipală 
șui se 
largă, 
tuială 
nuare 
preferențialismul 
vizionare și desfacere are

n-am întîl- 
organizație 

de complex 
care să in
din proprie 

tot așteaptă
A- 

este explicația prin- 
a faptului că bacși- 
practică tot pe scară 
alte forme 
sînt și ele 
„la modă".

tarii educativi, la măsurile 
administrative opuse aces
tor practici de către în
treprinderi și organizațiile 
de masă. Teoretic, am vă
zut — în ședințe, cind si 
cînd se „amintește", se „a- 
trage atenția”, se fac „ape
luri". Dar practic ? Atit la 
Direcția comercială a Ca
pitalei, cit și la T.A.P.L. 
București și întreprinderile 
din subordine, se vorbește 
despre existența unui „plan 
unitar", pe baza căruia 
să acționeze toate forțe
le. Am fost informați, în
tre altele, că recent Direc
ția comercială a Capitalei, 
în colaborare cu Comitetul 
sindicatelor din comerț, cu 
sprijinul comitetului de 
partid din unitățile comer
ciale, a organizat cîteva

„brigăzi socialiste de buna 
servire". Ce se urmărește 
de fapt cu aceste brigăzi ? 
Pînă în clipa in care le-am 
citit regulamentul de func
ționare (au un asemenea 
regulament), am avut con
vingerea că s-a încercat să 
se creeze în unitățile co
merciale echipe de sala
riați, care să combată pe 
loc orice deviere de la nor
mele de comportare ale 
salariaților din comerț, 'să 
fie ei înșiși exemple vii, 
permanente, de cinste și 
corectitudine. Cînd colo — 
regulamentul prevede alt
ceva. Spicuim : brigăzile 
au datoria să... primească 
(?) bine pe consumatori ; 
să respecte „tehnica" ser
virii ; membrii brigăzilor 
— să fie punctuali la servi
ciu și să nu consume în 
timpul programului bău
turi... alcoolice. Cu alte 
cuvinte, membrii brigăzilor 
au datoria să-și facă... dato
ria de serviciu !

Firește, n-a fost uitată 
nici menirea brigăzilor (ci
tăm) „de a combate for
mele retrograde”... . Dar a- 
ceste „forme retrograd" au 
fost trecute undeva, in 
paranteză. Nu e de mirare 
că membrii brigăzilor e- 
xemplare își fac conștiin
cios...... datoria" : iau și ei’
bacșiș de la toată lumea !

în definitiv, poate că nu 
de brigăzi speciale cu un 
asemenea regulament este 
nevoie. în mod cert avem 
însă nevoie de o susținută 
și continuă muncă educa
tivă, la fiecare Ioc de mun
că. Manifestarea practicilor 
degradante din perimetrul 
serviciilor publice are ioc, 
cum bine se știe, în colec
tive de oameni, în unități 
unde există o conducere, 
organizații, de partid și de 
masă.' Acești factori pot și 
trebuie să creeze în unită
țile statului un puternic și 
sănătos curent de opinie 
împotriva bacșișomanilor, a 
șperțarilor, a tuturor celor 
care „vînează" banul, fac 
orice pentru căpătuială. •

— Ca un rezultat dintre cele mai 
importante ale dezbaterii documen
telor ‘din iulie, ale intensificării mun
cii politico-ideologice se remarcă 
sporirea răspunderii față de pro
blemele generale ale societății, in
teresul crescînd față de proble
mele economice ale unităților, 
creșterea combativității față de 
stările de lucruri negative, de atitu
dinile înapoiate. Afirmarea acestor 
elemente calitativ noi este încurajată, 
susținută, între altele, de preocupa
rea organizațiilor
crea, în adunările generale, un cli
mat corespunzător, un cadru propice
de manifestare a personalității oa
menilor, a combativității și spiritului 
de neîmpăcare cu lipsurile, în gene
ral, pentru transformarea acestor a- 
dunări în adevărate școli de educație 
comunistă. Amintim că multe orga
nizații de partid — de la „înfrăți
rea”, „Alfa", „Miorița", Uzina de a- 
lumină — au analizat, în ultimul 
timp, in adunări cu activul, preocu
parea pentru întărirea și apărarea 
avutului obștesc, fiind trași la răs
pundere conducători ai diferitelor 
locuri de muncă, salariați, pentru 
neglijențele constatate ; la Com
plexul C.F.R., la Industria cărnii 
s-a discutat despre disciplină, la „So
lidaritatea" — despre calitate, 
altfel, se constată o mult mai

de partid de a

— Pe agenda noastră se 
înainte de orice, acordarea 
jutor concret organizațiilor de partid 
in folosirea și mai eficientă a mijloa
celor muncii politico-educative de 
masă. Pe această temă va avea loc 
foarte curînd o consfătuire cu secre
tarii și responsabilii cu propaganda 
din comitetele de partid și birourile 
organizațiilor de bază, președinții și ■ 
responsabilii culturali ai comiteteloț. 
sindicale, responsabilii cu munca po
litică din organizațiile U.T.C. In con
sfătuire nu se va prezenta un refe
rat, ci vor fi proiectate și comentate 
filme și fotografii făcute în 21 de uni
tăți economice din municipiu.

Totodată, în atenția noastră stau 
cîteva probleme pe care le conside
răm esențiale pentru ridicarea între
gii munci de propagandă. Una din
tre acestea o constituie activizarea 
tuturor membrilor comitetului, a' or
ganelor de conducere ale organizații
lor de masă, de stat și obștești, a tu
turor conducătorilor de întreprinderi 
și instituții în realizarea muncii pline 
de răspundere care este educarea co
munistă. Vom pune un accent 
mai mare pe diversificarea for
melor de educație în raport cu 
problemele concrete ale fiecărui 
Ioc de muncă, pe pregătirea atentă, 
apropiată, a viitorilor membri 
partid, ca și a celor nou primiți 
rîndurile partidului.

În propria 
„nadă“

Intr-una din nopțile trecute, 
în apropiere de comuna Dalbo- 
șeț, (Caraș-Severin), s-a auzit o 
explozie puternică. Aflați în pa
trulare, lucrătorii postului de 
miliție au pornit imediat în di
recția din care venise zgomotul 
să vadă ce s-a întîmplat. După 
cîteva minute, misterul era elu
cidat. loan T.unea, Ilie Românu 
și Toma Remetea — toți trei din 
Dalboșeț — declanșaseră pe riul 
Nera o partidă de pescuit cu... 
dinamita. „Nada", după cum am 
văzut, a, avut ecou nu numai in 
apă. Nu este deci de mirare dacăl 
cei trei „pescari" s-au prins', 
singuri în ea.

Accident
la bilei

sta-

Convorbire consemnată 
Maria BABOIAN

LA UZINELE TEXTILE DIN BOTOȘANI

70 de articole în 450

poziții coloristice
Uzinele textile „Moldova" din 

Botoșani produc circa 70 diferite 
articole textile. în peste 450 po
ziții coloristice. Pînă la sfirșitul 
anului curent, prin creșterea pro
ductivității muncii, prin folosi
rea mai eficientă a spațiilor și 
materialelor, colectivul va rea
liza, suplimentar, o producție 
marfă în valoare de 6,5 milioane

In primele trei trimestre 
acest an, aici s-au fabricat in plus, 
față de aceeași perioadă a anu
lui precedent, 1 340 000 mp țesă
turi și s-a obținut o producție 
mai mare cu 16 600 000 lei. în 
cursul acestui an s-au introdus 
tehnologii și sortimente noi de 
produse, dintre care o pondere 
mare o au articolele din țesături 
de poliester.

Tudorlcă Mateescu din 
tina a poposit, intr-una din zi
lele trecute. în comuna Voinești 
din județul Dîmbovița. Auzise 
că aici va avea loc un bîlci mare. 
Și unde este bîlci — și-a spus 
el — nu se poate să nu fie și 
o vîrtelniță cu lanțuri. S-a apu
cat, deci, și a încropit repede o 
asemenea instalație, fără de care 
bîlciul din Voinești n-ar mai fi 
fost bîlci, și a pus-o la dispo
ziția celor dornici să se distreze. 
Pe la ora primului, însă, in timp 
ce era în funcțiune, vîrtelniță 
cu pricina s-a dat peste cap, 
deoarece i s-a rupt una din 
pirghiile susținătoare. Patru 
persoane aflate în scaunele 
zburătoare au fost grav acciden
tate. Accidentul ar fi putut să 
se soldeze cu consecințe de-a 
dreptul tragice. Vinovat de pro
ducerea lui este, fără îndoială, 
T. M. care n-a ' verificat rezis
tența pîrghiei respective și care 
„s-a învirtit" astfel de un tra
tament pe măsura faptei. Dar 
cei ce i-au dat autorizația de 
funcționare ce au de spus oare ?

Rubrică redactată de : 
Dumitru TIRCOB 
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■.O nouă unitate economică se profilează în peisajul in
dustrial dîmbovijean : Uzina de oțeluri aliate din Tîrgo- 

viște
Foto : 8. Cristian

Neglijarea 
evidenței 
contabile

O etapă de însemnătate
hotărîtoare pentru progresul

Actualul cincinal marchează

(Urmare din pag. I)

______ ____ ___ . ________ o 
nouă și importantă etapă în reali
zarea politicii partidului nostru de 
dezvoltare intensivă a agriculturii, 
de mărire a aportului acestei ra
muri la progresul întregii economii 
naționale, la creșterea venitului na
țional. ' Potrivit prevederilor, în anii 
cincinalului se va realiza o creștere 
substanțială a recoltelor de cereale, 
floarea-soarelui, sfeclă de 
cartofi, legume, fructe și 
precum și a producției de carne, 
lapte, ouă și alte produse agroali
mentare necesare satisfacerii cerin
țelor economiei, ale populației. Me
rită reținut că în cincinal se vor 
asigura, in medie anual, producții to
tale de 16 300—17 450 mii tone de 
cereale, 4 800—4 900 mii tone sfeclă 
de zahăr,_ 990—1075 mii tone de
floarea-soarelui, 3 800—4 120 mii tone 
cartofi de toamnă, 3 600—3 900 
tone de legume, 3 200—3 500 
tone de fructe și struguri. Recoltele 
planificate să fie realizate repre
zintă un spor substanțial față de 
cele înregistrate în oricare dintre 
cincinalele precedente. Pentru în
făptuirea politicii partidului și sta
tului nostru de creștere sistemati
că a nivelului de trai, cît și pen
tru crearea unor disponibilități de ex
port, are o mare însemnătate spo
rirea producției animaliere, realiza
rea, în medie anuală, a unei canti
tăți de 1 670—1 890 mii tone carne in 
viu, 50—56 milioane hl lapte, 33—35 
mii tone lînă și 3 700—4 130 milioane 
de ouă.

Eforturile mari ce se fac pentru 
dezvoltarea într-un ritm mai acce
lerat a agriculturii sînt relie
fate și de volumul investițiilor 
care. în anii cincinalului, însumează

zahăr, 
struguri,

mii 
mii

100 de miliarde de lei. Din aces
tea, 81,4 miliarde de lei reprezintă 
investiții din fondurile centralizate 
ale statului, restul provenind din 
fondurile proprii ale cooperativelor 
agricole. In comparație cu investi
țiile din cincinalul trecut, fondurile 
alocate agriculturii în actuala etapă 
de dezvoltare a acestei ramuri pre
zintă o creștere de peste 2 ori. La 
aceasta se adaugă alte miliarde de 
lei alocate de stat pentru dezvoltarea 
sectoarelor industriei producătoare de

necesare fie lucrări de amena- 
pentru irigații, fie de desecări 

de prevenire și combatere a ero-sau 
ziunii solului.

Prin executarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare prevăzute și 
evitarea cazurilor de 
circuitul agricol a unor 
fertile, suprafața arabilă va fi, în 
anul 1975, de cel puțin 9 750 000 
de hectare. în țara noastră, datorită 
structurii dense a 'populației, creș
terea producției agricole este posibilă 

I

prevăzute 
scoatere din 

terenuri ’

CINCINALUL 1971-1975
mașini agricole, îngrășăminte chi
mice și materiale de construcție.

Chiar și o analiză sumară a ci- 
torva elemente indică faptul că, in 
acest cincinal, se urmărește, în mod 
stăruitor, pe toate planurile, valorifi
carea deplină a multiplelor rezerve 
de care dispune agricultura țării 
noastre. Față de etapele anterioare se 
pot releva, programele naționale re
feritoare la îmbunătățirile funciare 
și la dezvoltarea zootehniei — dome
nii de excepțională însemnătate pen
tru progresul general al agriculturii'. 
De pildă, din totalul investițiilor sta
tului pentru agricultură, cea mai mare 
parte «sînt alocate înfăptuirii amplu
lui program național privind gospo
dărirea rațională a resurselor de 
apă, extinderea lucrărilor de irigații, 
îndiguiri, desecări și de combatere a 
eroziunii. Este un program de larg 
interes, deoarece în toate zonele țării

Faptele înfățișate relevă 
situații intolerabile, în care 
evidența contabilă își pier
de însăși rațiunea existen
ței sale. Desjgur, vinovate 
de aceste nereguli sînt în 
primul rînd -conducerile u- 
nor asemenea unități, care, 
prin faptul că: dovedesc in
dolență față de asemenea 
anomalii, favorizează în
călcarea dispozițiilor nor
mative în vigoare în do
meniul financiar-contabil. 
In egală măsură, însă, răs
punzătoare de'aceste nere
guli sînt și organele de 
control financiar, care tre
buiau să intervină cu mai 
mare hotărîre în curmarea 
din timp a abaterilor de la 
legalitate, luind măsuri cu 
caracter preventiv.

Faptul că evidența este 
ținută anapoda oferă unora 
tentația de a mistifica cu 
bună știință realitatea. Așa 
s-a procedat, la întreprin
derea de hoteluri și res
taurante Eforie, unde au 
fost înregistrate pe debi
tori și pe cheltuieli antici
pate mai multe milioane 
de lei, reprezentînd de fapt 
diverse cheltuieli de repa
rații, cu scopul de a ră- 
mine în limitele prețului 
de cost planificat ; la rîn- 
dul lor, conducerile coope
rativelor i meșteșugărești 
din Moinești, Comănești, 
Bacău, Slobozia și altele au 
trecut pe costurile produc
ției cheltuieli de transport 
și aprovizionare mai mici 
decît cele reale. Nereguli 
asemănătoare au existat și 
la uzina „Colorom“ din 
Codlea, la unitățile de in
dustrie a lemnului din ju- 

idețul Bacău, Ia Combinatul 
(mipier Suceava și altele. 
^Asemenea practici- sînt 
deopotrivă ; păgub:toare și 
reprobabile, hu numai pen
tru că mistifică realitatea 
și creeazși o imagine falsă 
asupra eforturilor depuse 
în unitatea respectivă, dar 
împiedică , sau întîrzie a- 
doptarea unor măsuri de 
redresare a activității eco
nomice.

Să ne referim și la o altă 
îndatorire- g compartimen
tului contabil-financiar : 
efectuarea inventarierilor. 
Este binecunoscut rolul pe 
care îl are inventarul în 
confruntarea scriptelor cu 
realitatea. De seriozitatea 
cu care se desfășoară ope
rațiile de inventariere, de 
modul în care comisiile în
sărcinate cu inventarierea 
își fac datoria depinde, în 
bună măsură, nu numai a- 
sigurarea integrității bunu
rilor, dar și calitatea infor
mațiilor asupra stocurilor 
de materii-’ prime, materi
ale, produse, obiecte de in
ventar. Dar, fie din como
ditate, fie din dezinteres, la 
adăpostul șubred al unor 
așa-zise greutăți organiza
torice „obiective", în anu
mite unități economice o- 
perațiunile de inventariere 
nu se execută și rezultatele 
acestora nu se contabili
zează cu respectarea nor
melor legale, ceea ce face 
ca evidența contabilă să 
nu reflecte totdeauna rea
litatea. Este cazul între
prinderii județene „Com
bustibilul" și cooperativei 
meșteșugărești „Construc
torul" din Constanța, Uzmei 
de superfosfați și acid sul
furic Năvodari, IJECOOP 
Focșani, fabricii de stofe 
„Argeșana" din Pitești, 
O.C.L. Produse industriale 
Reșița — unde fie că nu 
s-au efectuat de multă 
vreme inventarieri în une
le din depozitele proprii,

fie că valorificarea rezul
tatelor a trenat nepermis 
de mult, sau că inventa
rele n-au corespuns cu ve
rificările ulterioare. Și 
aici organele de control fi
nanciar, ca și organele 
bancare — cu prilejul ve
rificării garanției credite
lor— au datoria să fie mai 
exigente, să.. .nu perrnită . 
nici un fel de „derogări", 
de la metodologia legală de 
inventariere.

Cazurile de abatere de 
la disciplina de plan și- fi
nanciară îmbracă și alte 
aspecte decît cele care au 
fost prezentate. Nu o dată 
s-a dovedit că de atunci 
cînd s-au produs sustra
geri, s-au degradat mijloa
ce materiale, s-au gospo
dărit ineficient anumite 
fonduri materiale și bă
nești, una din împrejură
rile care a favorizat aces
te stări de lucruri a fost 
tocmai dezordinea existen
tă în evidența contabilă. 
Așadar, atunci cînd pretin
dem să se respecte regulile 
de bază ale contabilității, 
avem în vedere cerința a- 
părării integrității proprie
tății socialiste, a gospodă
ririi judicioase a mijloace
lor materiale și bănești, a 
existenței unui instrument 
precis care să furnizeze in
formații indubitabile asu
pra mersului activității e- 
conomice într-o unitate 
sau alta. Tocmai de aceea, 
la începutul acestui an a 
apărut o hotărîre a Consi
liului de - Miniștri privind 
organizarea și conducerea 
contabilității, atribuțiile și 
răspunderile conducătoru
lui compart!mentului fi
nanciar-contabil. în teme
iul acestei hotărîri au fost 
elaborate norme metodolo
gice unitare referitoare la 
organizarea contabilității, 
inventarierea și evaluarea 
patrimoniului, încheierea 
bilanțurilor contabile.

Desigur, prevederile ho- 
tărîrii « nu se aplică de la 
sine. Pentru aceasta s-a și 
efectuat instruirea între
gului aparat financiar con
tabil din economie. Revine 
în continuare, ca o sarcină 
de mare răspundere, orga
nelor de control din Mi
nisterul Finanțelor, din 
bănci, din controlul finan
ciar intern să vegheze la 
respectarea legalității, să 
sancționeze prompt orice 
încălcare a legilor statului, 
dar, in același timp, să se 
ocupe mai mult de luarea 
unor măsuri profilactice, 
de îndrumare și instru're 
a salariaților din serviciile 
financiar-contabile ale uni
tăților economice.

Din documentele recentei 
plenare a Comitetului Cen- 

' trai al Partidului Comu
nist Român a reieșit cu 
claritate că o îndatorire de 
seamă a cadrelor de con
ducere din aparatul de 
stat, local și central — în 
calitate de oameni politici 
— este de a acționa cu 
toată energia și hotărîrea 
pentru a întrona în toate 
întreprinderile, în toate 
instituțiile, în întreaga ac
tivitate economică și de 
stat un spirit de înaltă 
responsabilitate față de 
gospodărirea eficientă a 
avutului obștesc. Ceea ce 
înseamnă că se impun mă
suri ferme care să ducă la 
instaurarea ordinii și disci
plinei în ținerea evidenței 
contabile, la - înlăturarea 
hotărîtă a oricăror tendin
țe de „fardare" a realității, 
la respectarea neabătută a 
legalității in acest dome
niu.
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Ce modificări vor surveni
in structura bugetului 

de familie ?
înfăptuirea prevederilor cincinalului în toate domeniile de activi

tate, creșterea cu un milion a numărului de salariați, ridicarea susți
nută a nivelului veniturilor obținute din retribuirea muncii și din fon
durile sociale de consum, amplificarea și divers ficarea fondului de 
mărfuri și de servicii puse la dispoziția populației vor determina NOI 
MUTAȚII CANTITATIVE ȘI CALITATIVE IN STRUCTURA BUGE
TULUI FAMILIILOR DE LA ORAȘE ȘI SATE, l’rin sporirea numă
rului de persoane salariate se va mări corespunzător numărul famil i- 
lor de salariați, al celor care aduc venit în cadrul familiilor de sala
riați din mediul urban și rural. Din persoanele ocupate actualmente 
în agricultură, 400 000 vor fi încadrate ca salariați in industrie șî în 
celelalte ramuri neagricole, aceștia obținînd venituri sensibil mai mari 
decît pînă acum ; în același timp, concomitent cu sporirea veniturilor 
totale din munca în agricultură, numărul populației, care beneficiază 
de venituri din agricultură va scădea în mod corespunzător și, deci, 
venitul care revine pe o persoană din mediul rural va fi relativ mai 
mare în acest cincinal. Datele arată că prin creșterea salariului me
diu în economie — în anul 1975, acesta va ajunge la 1 805 lei — și a 
numărului de salariați, VENITURILE TOTALE DIN SALARII VOR 
SFORI, ÎN ANUL 1975, FAȚA DE ANUL 1970, CU 53 LA SUTA. In 
ce privește veniturile totale, acestea se vor mări cu 30—35 Ia sută in 
bugetul familiilor de salariați și cu 35—40 la sută în cel al familiilor de 
țărani. Toate acestea marchează creșterea nivelului de trai ai popu
lației, a posibilităților reale, tot mai mari ale economiei naționale, de 
îmbunătățire cantitativă și calitativă a consumului de bunuri și servicii, 
de structurare mai judicioasă a bugetului de familie.

CONSUMUL ALIMENTAR AL POPULAȚIEI, care deține o pondere 
importantă în cheltuirea bugetului de familie, SE VA DEPLASA TOT 
MAI MULT CĂTRE PRODUSELE SUPERIOARE SUB RAPORT NU
TRITIV. Aceasta se va asigura prin creșterea producției industriale 
de carne de 2,1—2,2 ori, de ulei comestibil de 1,5—1,6 ori, de zahăr de 
1,6 ori. ș.a., în actualul cincinal. în domeniul produselor nealimentare, 
se va intensifica satisfacerea unei game variate de necesități ale fami
liilor de salariați și de țărani. Citeva cifre semnificative : producția de 
țesături va crește, în 1975 față de 1970, cu 64—72 la sută, cea de trico
taje cu 61—70 la sută, de încălțăminte cu 32—41 la sută. PROGRESELE 
SIMȚITOARE SUB RAPORTUL CALITĂȚII ȘI DIVERSIFICĂRII, CE 
TREBUIE SA AIBĂ LOC LA ARTICOLELE DE ÎMBRĂCĂMINTE ȘI 
ÎNCĂLȚĂMINTE — grupa de produse cu ponderea cea mai ridicată in 
cadrul mărfurilor nealimentare — VOR MENȚINE INTERESUL ȘI, 
DECI, CEREREA POPULAȚIEI PENTRU ACESTE MĂRFURI. ACHIZI
ȚIONAREA BUNURILOR DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATA ȘI DE VA
LOARE RELATIV MARE, care au o însemnătate deosebită în viața de 
familie, întrucît SPORESC CONFORTUL — cum este cazul mobilei — 
sau contribuie la RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOȘTINȚE ȘI 
CULTURA — cum este cazul aparatului de radio și televiziune — sau 
ASIGURA UȘURAREA MUNCII CASNICE — cum sînt frigiderul, ma
șina de spălat rufe, aspiratorul de praf — VA CONTINUA SA DE
ȚINĂ UN LOC IMPORTANT IN CADRUL PROCURĂRII DE MĂR
FURI NEALIMENTARE DIN BUGETUL DE FAMILIE.

Bugetele de familie vor oglindi în. acest cincinal EVOLUȚIA CE
RERII UNUI MARE NUMĂR DE CUMPĂRĂTORI CĂTRE ACHIZI
ȚIONAREA A ZECI DE MII DE AUTOTURISME, DE PRODUCȚIE 
AUTOHTONA, CĂTRE CONSTRUIREA DE APARTAMENTE PRO
PRIETATE PERSONALA. Potrivit prevederilor, în perioada 1971—1975 
se vor construi 522 mii apartamente, din care circa 272 mii din fon
durile centralizate ale statului și circa 250 mii apartamente din fon
durile populației cu sprijinul statului. La acestea se adaugă și locuin- 
țelo ce vor fi construite din fondurile proprii ale populației, îndeosebi 
în mediul rural. MUTAREA ÎN LOCUINȚE NOI A CIRCA 2,5-3 MI
LIOANE PERSOANE VA ÎMBUNĂTĂȚI CONDIȚIILE DE LOCUI f 
Șl DE CONFORT ALE POPULAȚIEI. în structura bugetelor de fa
milie, UN LOC TOT MAI IMPORTANT ÎL VOR AVEA ȘI SERVI
CIILE, în strînsă conformitate cu diversificarea lor, cu creșterea vo
lumului acestora în proporție de 55—61 la sută în anul 1975, față de 
anul 1970. ’

Toate modificările care vor surveni în folosirea bugetelor familiilor 
do salariați și de țărani as’gură conturarea unor noi proporții calita
tive, în ceea ce privește structura cheltuielilor de consum. în condi
țiile sporirii cantităților de produse cumpărate, ale îmbunătățirii con
sumului alimentar, FAMILIILE VOR DESTINA, AN DE AN, PENTRU 
SATISFACEREA NECESITĂȚILOR DE CONSUM ALIMENTAR, O 
PARTE RELATIV MAI MICA DIN VENITURILE LOR, CEEA CE VA 
PERMITE CREȘTEREA PÂRTII DIN VENITURI ÎNDREPTATE SPRE 
ACHIZIȚIONAREA DE MĂRFURI NEALIMENTARE ȘI SERVICII. 
Acestea sînt noi dovezi certe ale grijii permanente a partidului și sta
tului nostru pentru creșterea continuă a nivelului de trai al popu
lației. a gradului de civilizație și bunăstare materială a oamenilor 
muncii. >

Marinache VASILESCU

numai pe calea gospodăririi judici
oase a fiecărei palme de pămînt, ri
dicării potențialului productiv, ferti
lizării solului în funcție de speci
ficul zonelor pedoclimatice ale țării. 
Se poate aprecia, deci, că de apli
carea integrală a vastului program 
de îmbunătățiri funciare, care se în
făptuiește în prezent și în fiecare 
dintre anii actualului cincinal, vor 
beneficia multe generații. Este sufi
cient să amintim că in acești 5 ani 
se vor amenaja pentru irigații 
1259 069 de hectare, ceea ce repre
zintă mult mai mult decît tot ceea 
ce s-a realizat pînă acum în agricul
tura țării noastre. în anul 1975, ’„zo
nele interzise secetei" vor ajunge la 
2 109 009 de hectare, de pe care se 
vor putea obține recolte mari, cu 
certitudine, indiferent de condițiile 
climatice. în cadrul amplului pro
gram de îmbunătățiri funciare s-au 
prevăzut importante lucrări de în
diguiri și desecări pe 625 000 ha, ast
fel îneît la sfîrșitul actualului cinci
nal suprafața apărată de inundații să 
ajungă la minimum două milioane de 
hectare.

Investițiile mari destinate îmbună
tățirilor, funciare vor da roade numai 
prin punerea în valoare a lucrărilor 
care se efectuează. Este imperios ne
cesar — și Legea planului cincinal 
subliniază acest lucru — ca fiecare 
hectar irigat, desecat , sau.,.. în^iguiț, 
fiecare coastă de deal pe care s-au 
efectuat lucrări de prevenire si com
batere a eroziunii să fie valorificate 
la întregul potențial productiv.

O însemnătate excepțională pentru 
accelerarea progresului agriculturii 
are sporirea cantităților de îngrășă
minte chimice — de la 67 kg sub
stanță activă la hectar în anul 1970, 
Ia peste 200 kg în ultimul an al cin
cinalului. Accentuarea procesului de 
chimizare se cumulează și cu mă
surile privitoare 
agriculturii și

energetice în 
de producție.

sursa principală
va asigura tot pe seama trac

toarelor. Dar, o dată cu creșterea ab
solută a forței mecanice, va spori 
ponderea energiei electrice, ceea ce 
înseamnă că, pe lîngă extinderea lu
crărilor mecanizate în cîmp. se vor 
face pași serioși înainte privind me
canizarea în interiorul fermelor — în 
zootehnie, în ’pregătirea furajelor, 
semiindustrializarea unor produse, 
precum și în legumicultură și viti
cultură. Concentrarea producției agri
cole în țara noastră permite utili
zarea tractoarelor de putere mare. 
Pentru executarea lucrărilor grele ale 
solului este prevăzută fabricația unui 
tractor de 180 CP. Un astfel de trac
tor va înlocui 2—3 tractoare actuale. 
De asemenea, tractorul de 65 CP va 
fi echipat cu motorul de 80 CP, mo
dernizat. Așadar, creșterea producti
vității muncii se va realiza și pe 
seama măririi puterii tractoarelor. Di
versificarea tipurilor de tractoare 
este corelată cu măsurile pentru in
troducerea de tehnologii noi și, de
sigur, cu asigurarea unei game adec
vate de mașini și utilaje. Spre exem
plu, agricultura se va dota cu semă
nătoarea combinată ce efectuează si
multan fertilizarea, ierbicidarea. com
baterea dăunătorilor și semănatul, 
lucrări care acum se execută separat.

Pentru economia țării noastre, o în
semnătate deosebită are orientarea 
unui mare volum de investiții spre 
dezvoltarea mai accelerată a zooteh
niei, pe baza 'programului național 
adoptat de plenara din martie 1979 a 
C.C. al P.C.R. în acest sector de bază 
pentru aprovizionarea populației cu 
produse alimentare de mare va- . 
loare nutritivă și pentru crea
rea unor disponibilități de ex
port se vor investi peste 29 miliarde 
de lei. Aceste fonduri sînt destinate 
dezvoltării bazei tehnico-materiale 
a zootehniei, asigurării adăposturi
lor, mecanizării produceri! și prepa
rării furajelor, precum și altor lu
crări în ferme. Efectul economic 
concret al acestor investiții este 
oreșterea producției animaliere în
tr-un ritm anual de aproape 15 Ia 
sută în sectorul socialist al agricul
turii — ceea ce reprezintă un ritm 
comparabil cu al ramurilor celor mai 
dinamice ale industriei. în compa
rație cu anul 1970, vor crește efecti
vele de animale cu 59 la sută la por
cine, 28 Ia sută Ia bovine și păsări 
și cu 10 Ia sută la ovine. Accelerarea 
ritmului de dezvoltare a zootehniei 
necesită măsuri eficiente pentru gos
podărirea judicioasă a fiecărui hectar 
destinat furajelor și, în mod deosebit, 
a celor peste 4 milioane de hectare de 
pășuni și finețe naturale. Măsurile 
necesare in acest scop au fost concre
tizate și în proiectul Legii pen
tru organizarea producerii și folosirii 
raționale a resurselor de furaje, ale 
cărei prevederi trebuie aplicate încă 
de pe acum cu fermitate.

Sarcinile mari stabilite, nivelurile 
prevăzute pentru dezvoltarea agri
culturii în actualul cincinal, precum 
și ritmul planificat la principalii in
dicatori tehnico-economici se vor 
realiza prin valorificarea deplină a 
resurselor agriculturii. Potențialul

zei
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la mecanizarea 
asigurarea ba- 
aceaslă ramură 
anii cincinălu- 

de energie

ridicat, rezervele pentru creșterea 
producției sînt relevate de faptul că 
o serie de întreprinderi agricole de 
stat și cooperative agricole obțin 
producții medii de peste 4 000 kg grîu 
la hectar, recolte bune la porumb, 
floarea-soarelui, cartofi, sfeclă de 
zahăr și alte culturi. Chiar și exis
tența acestor unități 
mat" este de natură 
rolul imens pe care 
zarea în producție a 
metodelor științifice.
cuvine subliniat faptul că dacă în 
trecut experiența unităților care 
depășeau recoltele medii pe țară sau 
pe o zonă agricolă era mai greu de 
generalizat, din cauza posibilităților 
materiale restrinse, în prezent, după 
ani și ani de acumulare continuă de 
mijloace materiale, există o bază si
gură pentru a obține rezultate supe
rioare intr-un timp mult mai scurt. 
De aici, necesitatea devansării ter
menelor — pe baza posibilităților 
existente — de aplicare în practică 
a unor măsuri, metode și tehnologii, 
pentru a realiza parametrii stabiliți 
la diferitele produse, culturi și specii 
de animale intr-un 
restrins de ani.

Aportul științei la 
rezervelor agriculturii 
fie tot mai mare. Știința a devenit 
o componentă importantă a forțe
lor de producție și în domeniul a- 
griculturii, iar rolul cercetărilor 
amplifică datorită necesității 
dente de a fructifica mai rapid re
zervele de creștere a producției. A 
devenit necesară și posibilă reînnoi
rea întregii cantități de sămințâ de 
grîu prin noi soiuri cu însușiri supe
rioare. Schimbarea, încă din cursul ac
tualului cincinal, a structurii sorti
mentelor de soiuri, hibrizi și material 
săditor este o necesitate obiectivă, 
întrucît semințele reprezintă una din
tre cele mai rentabile investiții. Pe 
această linie se poate spune că re
cent s-a Împlinit o veche dorință a 
agronomilor, de a se statua prin lege 
producerea, folosirea și controlul ca
lității semințelor și materialului Să
ditor pentru producția agricolă ve
getală — lege publicată recent în 
presă, care, pentru prima dată în țara 
noastră, ■ reglementează modul de re
zolvare a problemelor complexe pri
vind materialul biologic în sectorul 
producției vegetale.

Analizele ample efectuate pentru 
dezvoltarea agriculturii în actualul 
cincinal au impus ca și eforturile 
cercetătorilor să fie orientate în do
menii prioritare, pentru rezolvarea 
unor teme de cea mai mare însem
nătate economică și de cea mai strin
gentă actualitate, paralel cu aborda
rea unor probleme de perspectivă : 
crearea de noi soiuri de grîu cu o 
producție mai mare cu 10—18 la sută 
decît a celor aflate în cultură și mai 
timpurii cu 5—7 zile, de noi hibrizf 
de porumb mai productivi cu 10—14 
la sută decît cei existenți, pro
ducerea de sămînță din linii con- 
sangvihlzate și din hibrizii simpli 
pentru suprafața planificată a se cul
tiva în 1973, stabilirea tehnologiei de 
cultivare a noilor hibrizi, corespunză
toare unor condiții superioare de chi
mizare, mecanizare și irigare.

în agricultura țării noastre, de 
maximă însemnătate este trecerea de 
urgență la rezolvarea problemelor 
prin prisma conceptului de economi
citate. Studiile tehnico-economice 
care se efectuează pentru construcția 
fiecărui obiectiv trebuie urmate de 
măsuri efective pentru reducerea 
ponderii cheltuielilor materiale, creș
terea producției, recuperarea investi
țiilor, scurtarea termenului de a- 
mortizare. Creșterea eficienței în
tregii activități reprezintă una din 
problemele economice de maximă 
însemnătate pentru toate ramurile și 
sectoarele agriculturii. în întreprin
derile agricole de stat, de pildă, chel
tuielile la 1 000 lei producție marfă 
— în prețuri de livrare — vor .scădea, 
în anul 1975 față de 1970, cu 12—13 
la sută.

Mari posibilități de sporire a gra
dului de economicitate a producției 
există în cooperativele agricole, în 
toate unitățile agriculturii. Pe baza 
creșterii producției agricole, ridicării 
calității acesteia, reducerii cheltuie
lilor materiale pe unitatea de 
dus, prin aplicarea ansamblului 
măsuri privind îmbunătățirea 
ducerii, organizării și planificării a- 
griculturii se vor dezvolta an de an 
unitățile agricole și, concomitent, 
vor crește veniturile țărănimii. Așa 
cum se prevede în legea planului cin
cinal, veniturile reale ale țărănimii 
provenite din munca în cooperati
vele agricole de producție și din gos
podăriile personale — calculate pe o 
persoană activă, corespunzător pro
ducției agricole planificate — vor fi 
mai mari în 1975 față de 1970 cu 
22—30 la sută.

Creșterea veniturilor, dezvoltarea 
economică-socială a satelor țării re
prezintă un stimulent permanent pen
tru participarea activă la muncă, ma
nifestarea deplină a hărniciei, și ca
pacității creatoare a țărănimii. Mă
surile luate de conducerea partidu
lui și statului pentru îmbunătățirea 
organizării, conducerii și planificării 
agriculturii, pentru adincirea demo
crației socialiste, promovarea iniția
tivei și răspunderii în întreaga ac
tivitate creează un cadru instituțio
nal superior celui existent în tre
cut. Toate aceste premise favorabile 
create, ca și rezultatele obținute în 
acest an, cînd s-a realizat o recoltă 
bună de griu și producții, în gene
ral, mulțumitoare la celelalte culturi, 
constituie un autentic îndemn pen
tru valorificarea deplină a posibili
tăților mari de care dispune agri
cultura țării noastre pentru crește
rea .mai rapidă a producției de bu
nuri agroalimentare.

„modele de ur
să demonstreze 
îl are generali- 
experienței și a 
în acest sens se

număr mai

valorificarea 
trebuie să

se 
evi-

pro- 
de 

con

Const. BORDEIANU.

CONTRASTE
La imiți ani sticlei

semicentenare/

seamă : 50 
existență, 

au cunos- 
de la înce- 
mai recu- 

mica fa
ce ■ in 1927

în toamna aceasta, 
colectivul fabricii de 
sticlărie din Turda 
sărbătorește un eve
niment de 
de ani de 
Cei care 
cut-o încă 
puțuri nu 
nosc acum 
brică
avea doar 3 mici cup
toare de topit — în 
moderna cetate din 
beton și sticlă utilată 
cu mașini moderne 'de 
mare capacitate. în 
ultimii ani, fabrica a 
cunoscut o dezvoltare 
spectaculoasă, atît în 
domeniul . înzestrării 
tehnice, cit și al pro
ducției. Aici se reali-

zează 14 la sută din 
producția de sticlărie 
a țării, într-o gamă 
largă de sortimente. 
Datorită calității su
perioare, produsele 
realizate de fabrica 

. din Turda sînt solici
tate de beneficiari din 
20 de țări. Moderna 
fabrică va cunoaște în 
următorii ani o și 
mai amplă dezvoltare. 
La sfîrșitul anului 
1975 producția fabricii 
se va dubla în raport 
cu nivelul anului 1970. 
în acest moment ani
versar, urăm harnicu
lui colectiv turdean 
tradiționalul „la mulți 
ani !“.

și iarbă vene
Cînd s-a construit 

întreprinderea pentru 
prefabricate din beton 
de la Călărași, s-a 
scos din circuitul a- 
gricol o suprafață 
considerabilă de teren. 
Așa s-au pomenit că- 
lărășenii cu o fabrică 
în care aleile erau 
veritabile 
spațiile 
vărate 
spunem 
frumos, 
deloc... 
meni gospodari, 
de la I.P.B. Călărași 
au spus și ei același 
lucru. Și nu au rămas

locui 
pajiști 
de fa-

pen- 
agro-

aleile 
bulevarde, 

verzi — 
parcuri, 
că nu 
dar nu 

economic.

ade- 
Nu 
era 
era 
Oa- 
cei

cu miinile în buzunar, 
ci au trecut la treabă. 
Rezultatul : pe 
unei frumoase 
a răsărit o hală 
bricat elemente 
tru construcții
zootehnice. Astfel s-a 
realizat — cu adevărat 
din pămînt, din iarbă 
verde — o suplimenta
ro a producției cu 8 000 
mc betoane, cerute de 
agricultură, ca plinea 
caldă. Acum, agricul- 
torîtjiHJjai au''pgj7tr«j 
ce se plî'nge. Teren 
agricol cedat întreprin
derii, rodește din plin!

Lacrimile

' sparanghelului
În 1970, stațiunea 

experimentală hortivi- 
ticolă lași a primit ca 
sarcină de plan să pro
ducă un milion butași 
de sparanghel — le
gumă atit de apreciată 
pentru calitățile sale 
și atît de solicitată pe 
piață. Prin măsuri a- 
grotehnice corespun
zătoare, stațiunea a 
reușit să producă, pe 
suprafața repartizată, 
1,4 milioane butași. Pe 
baza repartițiilor date 
de Centrala de produ
cere și valorificare a 
legumelor și fructelor 
București, butașii ur
mau să fie ridicați, 
încă în primăvara a- 
cestui an, de între
prinderile de produ
cere și valorificare a 
legumelor și fructelor 
Brăila, Galați și 
cea. în 
I.P.V.L.F., 
ții ferme, 
însă decît
tași. S-a motivat 
in județele respective

Tul- 
primăvară, 

cu reparti- 
n-au ridicat 
621 000 bu

că

nu au fost create con
dițiile necesare pentru 
a se planta mai mult. 
Ca urmare, stațiunea a 
lăsat sparanghelul ne
recoltat pînă acum, in 
toamnă. Centrala a dat 
noi repartiții către 
I.P.V.L.F. Galați și 
Brăila, de astă dată 
pentru restul cantității 
de 800 000 butași, 
baza acestor noi 
legeri, lucrătorii 
țiunii au recoltat 
ranghelul 
stratificat 
provizorii. 
I.P.V.L.F. 
dicat 
dar 
nu I 
preia
Dip această cauză, bu
tașii, supuși degradă
rii, plîng cu lacrimi 
amare. Nu i se face ni
mănui milă de aceste 
lacrimi ? Sau I.P.V.L.F. 
înseamnă Inimă de 
Piatră în Valorificarea 
Legumelor și Fructe
lor 7

Pe 
înțe- 
sta- 
spa- 
1-au 

silozuri 
Recent, 

Brăila a ri- 
200 000 butași, 

I.P.V.L.F. Galați 
binevoiește să-și 

i sparanghelul.

Și 
în

Nici pășune,

și nici promisiune
La Movileni, jude

țul Iași, se află în curs 
de construcție un com
plex pentru creșterea 
și îngrășarea mieilor, 
întreaga lucrare tre
buia încheiată pînă la 
data de 30 iunie a.c. 
Constructorii au acu
mulat însă tin șir de 
„restanțe", iar terme
nul de dare in func
țiune a fost mereu a- 
mînat. Și în prezent 
trei tronsoane sînt de
parte de a fi termi
nate. De asemenea, au 
întîrziat și alte obiec
tive — magazia de fu
raje, amenajarea dru
murilor de acces etc. 
Lucrările s-au împot
molit și mai rău în ul
timul timp, deoarece 
fondurile necesare pen
tru încheierea lucrări
lor și darea în exploa
tare a complexului 
n-au mai fost „prinse

în plan" de forurile 
de resort. Cu alte cu
vinte, nici măcar pro
misiune de soluționa
re. După cum s-a 
planificat inițial, mieii 
din multe cooperative 
agricole urmau să 
treacă de pe pășune 
in adăposturi de creș
tere și îngrășare cu 
altă tehnologie decît 
cea obișnuită. Dar, 
după cum evoluează 
lucrurile, ei nu vor a- 
vea parte nici de pă
șune, nici de „promi
siune". Or, pentru a se 
obține carne de cali
tate, o soluție se impu
ne rapid. Cu atit mai 
mult cu cit banii in
vestiți sînt ai coopera
tivelor agricole asocia
te, care trebuie să pri
mească beneficii șl 
nu... note de justifi
cări.
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Să trecem la fapte pentru a realiza plenar

MISIUNEA CIVICĂ, 
PARTINICĂ A SCOLII

In cele mai inalte foruri de conducere ale țării, 
in mod sistematic in ultimul timp, aproape de fie
care dată cînd se chibzuiesc și se adoptă hotărîri și 
măsuri care vizează mersul înainte al societății 
noastre socialiste, progresul economiei, științei, cul
turii, perfecționarea relațiilor sociale, se pronunță 
cu fermitate și numele ȘCOLII, ca factor social im
plicat plenar in înfăptuirea tuturor acestor țeluri ale 
celor ce trăiesc și muncesc pe pămîntul României 
socialiste.

La o asemenea integrare 
a școlii într-o acțiune de 
importanță istorică și de 
cea mai amplă semnifica
ție socială și umană pentru 
țara noastră, sintem mar
tori și acum, cînd partidul, 
întregul popor au aprobat 
cu entuziasm și încredere 
vastul și luminosul pro
gram de îmbunătățire a ac
tivității ideologice, de ridi
care a nivelului general al 
cunoașterii și educația so
cialistă a maselor, pentru a- 
șezarea relațiilor din socie
tatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste. Se 
înțelege că, dintr-un pro
gram dedicat perfecționării 
moral-politice a omului, 
școala nu putea nicidecum 
să lipsească, obiectul acțiu
nii sale — de la cea mai 
simplă formă de școlarita
te pînă la universitate și 
doctorantura — fiind toc
mai omul.

Dar, așa cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
vizîndu-i direct și pe peda
gogi, pe dascăli, să trecem 
mai curînd de la vorbe la 
fapte. Deci, ce se cere a- 
cum școlii ? Să-și sporeas
că rolul de factor principal 
de instruire și educație a 
tinerel generații, să devină, 
în ansamblul său și fiecare 
unitate a sa în parte „un 
puternic centru de educare 
în spirit socialist și comu
nist a copiilor și tinerilor". 
Cu alte cuvinte, o școală a 
educației civice și partinice, 
în care fiecare copil și ti- 
năr să se deprindă să de
vină și să acționeze ca un 
cetățean conștient și des
toinic, ca un patriot activ 
și consecvent, ca un om 
politic, ca un comunist. Ci
ne modelează astfel pe co
pii și tineri ? tn primul 
rînd învățătorii, profesorii, 
comuniștii de la catedră, în 
conlucrare strînsă cu părin
ții, cu tinerii înșiși cuprinși 
în organizațiile de tineret, 
cu opinia publică reprezfen- 
tată din toți acei făuri
tori ai bunurilor ma- 

^•\le și spirituale ale 
. •r',ă^iir'’câce.jyspiÂD,'de o 

i”V 1 experiență de viață, 
cel „bun simț" și acea 

“„omenie" proprii poporului

nostru și pe care le dorim 
transferate amplificat noi
lor generații.

Incontestabil, școala noas
tră dispune de o bogată ex
periență, ca și de mijloace 
și modalități moderne pen
tru a-și îndeplini această 
înaltă misiune civică, parti
nică, de educație comunistă, 
marxist-leninistă, a tinere
tului. De multe ori însă, așa 
cum pe bună dreptate s-a 
criticat, se recurge la forme 
și mijloace greoaie, compli
cate, greu accesibile și prin 
aceasta inevitabil ncatrăgă- 
toare pentru copii și tineri. 
Cum ar trebui să acționăm, 
după părerea mea ?

Pentru ca să dăm tine
retului, încă din anii șco
larității obligatorii, o edu
cație civică științifică și e- 
ficientă, nu încape îndoială 
că tinerii trebuie să ca
pete în primul rînd o 
adevărată explicație ști
ințifică a noțiunii de 
cetățean, a drepturilor și 
datoriilor lui, a noțiunii de 
stat, a instituțiilor sale, cît 
și a funcțiilor acestuia. Pe 
aceste noțiuni, ca pe niște 
temelii solide se vor putea 
clădi apoi — prin exemple 
și acțiuni concrete care să le 
demonstreze tinerilor ce 
trebuie să facă „aici" și 
„acum" (hic et nune) — 
convingeri, concepții, ca 
forțe în stare să-i determi
ne la comportări și activi
tăți corespunzătoare. Edu
cația civică este menită să 
fie, în același timp, un 
proces de dezvoltare a unor 
înalte sentimente : dragos
tea față de patrie, de popor, 
de limba, istoria și cultura 
lui; atașamentul la ideile de 
pace, justiție, democrație, 
umanism — toate dezvoltate 
în contextul social-politic al 
socialismului, al realităților 
țării noastre, orientată ire
versibil spre făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în societatea noastră, e- 
ducația civică a tineretului 
are o finalitate precisă : 
aceea de a forma fiecărui 
tinăr conștiința de cetățean 
al unui stat socialist, 
caracterizată în hotărîrea 
de a deveni un om ma
tur politic, un om de-

ciș să se preocupe de 
treburile societății sale și 
de viitorul ei, acționînd 
pentru înflorirea, întărirea 
și apărarea țării sale. Cu 
alte cuvinte, o bună educa
ție civică este o educație cu 
orientare prospectivă. Dar 
în statul nostru socialist, 
unui cetățean adevărat i se 
cere și o altă calitate defi
nitorie : aceea de a fi om 
cu competență, un om cu 
o specialitate bine determi
nată, îndeplinind în societa
te o muncă eficientă, califi
cată. Căci pentru orice om, 
profesiunea împlr'nește un 
mare rol : pe lingă faptul 
că ea constituie pirghia lui 
de existență economică, îi 
dă un rost, un loc anume în 
societate, îl face să devină 
om cu rol — idee care și-a 
găsit de mult expresie în 
definiția profesiunii. Or, 
știind toate acestea, avem 
datoria să ne pregătim dis
cipolii ca buni educatori, ca 
viitori cetățeni, ca oameni 
care iubesc și știu prețui 
munca, clarificîndu-le fap
tul că trebuie să se a- 
dapteze din timp pentru 
o profesiune, să-și lărgeas
că necontenit orizontul cu
noașterii, pentru ca apoi să 
acționeze în această direcție 
pentru formarea lor perso
nală.

Realizarea unei misiuni e- 
ducative atît de ample și 
complexe nu este deloc o 
problemă simplă. Școala 
noastră de azi, și cu atît 
mai mult cea de mîine, nu 
se poate mulțumi cu pro
fesori pur lirici ; patlio- 
sul patriotic n-ajunge — 
cum remarca recent tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
pentru o bună educație ci
vică, așa cum nu ajunge 
nici inserarea unui „mo
ment patriotic" în lec
ție, cum făceau unii 
profesori. Școala noas
tră are nevoie de pro
fesori însuflețiți de crezul 
înaltei lor misiuni sociale, 
profesori cu o concepție fi
lozofică fermă, cu o apreci
abilă pregătire științifică, 
marxist-leninistă. Pentru a 
face educația comunistă a 
elevilor, profesorul -- ca 
dascăl și militant politic — 
este chemat să se pregă
tească intens, să facă din 
instrucția civică a tinerilor 
o adevărată știință despre 
evoluția societății și a sta
tului și despre dezvoltarea 
activității economice, socia
le și culturale ; din activi
tatea de educație — o acti
vitate dinamică, activă, sti
mulativă, care să-i determi
ne pe elevi la acțiuni civi

ce, la participarea promptă, 
cu toată ființa lor la 
îndeplinirea cerințelor so
cietății noastre socia
liste. Profesorul, ca dascăl 
și educator, trebuie să în
vețe să fie bun psiholog — 
ca să știe să pună în func
țiune „motoarele psihice, 
afective" ale ființei tinere, 
și bun pedagog — ca să 
poată cunoaște și mînui cu 
pricepere și eficiență „ba
teriile" de metode și mij
loace pentru desfășurarea 
capacității elevilor, a forțe
lor lor. Firește, că unul din 
cele mai sigure mijloace de 
educație rămîne ’ exemplul 
personal al profesorului, 
pilda sa concretă, în fapte, 
de bun cetățean, ca unul 
care e mereu prezent în o- 
chii copiilor și tinerilor, 
iradiind asupra lor influen
țele educative cele mai bo
gate;

Iar toate aceste calități și 
priceperi se formează prin- 
tr-o stăpînire temeinică a 
filozofiei marxist-leniniste, 
a gîndirii ideologice-politi- 
ce a partidului, printr-o cu
noaștere profundă, directă, 
de la sursă, a tot ceea ce se 
înfăptuiește și se pregătește 
la noi, pentru viitorul feri
cit și prosper al poporului 
nostru, al umanității. De 
altfel, acesta este îndemnul 
ferm pe care-1 face corpu
lui profesoral, tuturor das
călilor și educatorilor, se
cretarul general al partidu
lui, acesta este țelul pro
fund mobilizator al progra
mului de formare a omului 
nou, cu o înaltă conștiință 
socialistă, adoptat de parti
dul nostru. Școlii noastre îi 
revine în societatea con
temporană o înaltă misiune 
de educație civică a tinere
tului — viitorul națiunii 
noastre socialiste — educa
ție care nu poate fi con
cepută la treapta nici unei 
școli ca o acțiune cu ca
racter de improvizație și 
efuziune sentimentală, ci, 
dimpotrivă, trebuie să fie o 
operă de competență știin
țifică și de conștiință poli
tică românească. De aceea, 
toți cei chemați să ajute la 
îndeplinirea acestei misiuni 
politice a școlii trebuie să 
învețe. Să învețe ca să știe 
mai bine, mereu mai bine, 
cum să-i învețe pe alții. Și 
vom învăța !

ProS. univ. dr. docent 
Ștefan BÂRSĂNESCU 
membru corespondent 
al Academiei

(Urmare din pag. I)

loros ; dorim să importăm acele crea
ții de literatură și artă, filme, piese de 
teatru care prin conținutul lor de idei 
servesc înălțării morale a omului, co
respund operei de ridicare spirituală 
a poporului nostru, educării sale in 
spiritul umanismului și prieteniei".

Interpretarea acestei formulări res
pinge, in claritatea ei, orice îngus
time dogmatică și orice posibilitate 
de a o deposeda de nuanțe și de cu
raj în acceptarea realizărilor și ex
periențelor autentice ale inteligenței 
și geniului contemporan al tuturor 
națiunilor, ce se afirmă la activul 
progresului.’

Greșește profund cel ce-și poate 
închipui că această „ofensivă etică în 
cadrul esteticului", — precum o de
numea, de altminteri, cu multă sim
patie un profesor de filozofie străin — 
se dirijează acum spre un repertoriu 
simplist și elementar de opere de 
artă, clasice și moderne, pășind nu
mai pe căi îndelung bătute, de teama 
de a nu greși. Nu această mediocri
tate, pavată cu certificate de bună 
purtare în clasele primare, este țelul 
criteriologiei umanismului nostru, 
care este, se știe, un umanism su
perior.

Arta universală nu s-a oprit Ia 
punctele ei de reper, ci le-a folosit 
întotdeauna pentru a merge mai de
parte, cu societatea și istoria ei, 
în folosul îmbunătățirii structurilor 
societății și al bucuriilor izbînzii nou
lui asupra vechiului în lumea în
treagă. Literatura, teatrul și filmul 
contemporan de reală valoare folo
sesc toată tehnica stilistică a trecu
tului, spre a servi prezentul și a-1 
îmbărbăta în vederea viitorului. Orice 
critic avizat al artei și -literaturii 
poate furniza acum o nesfîrșită listă 
de exemple, începînd cu capetele de 
afiș ale ultimelor festivaluri interna
ționale de teatru și film și ale cata
loagelor editurilor serioase din toate 
țările. Alții, desigur, n-o pot face.

Considerăm, de aceea, ca deosebit 
de important pentru asigurarea cali
tății importului nostru de bunuri ar
tistice și culturale să se asigure o 
mai bună și mai largă informare a 
importatorilor noștri asupra „pieței" 
mondiale de artă și cultură contem
porană, dar și o aprofundare a stu
diului „clasicilor", a căror perma
nentizare comodă, redusă Ia citeva 
titluri, sau citeva interpretări (de 
obicei muzeistice) nu ne mai poate 
satisface. Trebuie să se țină seama, 
de asemenea, necontenit, de făptui 
că straturile tinere ale publicului 
spectator și cititor, ce se ridică și se 
extind necesarmente cu fiecare nouă 
etapă a culturii, au nevoie ca fondul 
lor clasic de culturalizare să fie a- 
coperit integral cu lucrări valoroase, 
absolut necesare educației lor gene
rale în vederea trecerii la etapa su
perioară. Absența discernămîntului și 
uniformizarea plăcerii estetice con
stituie elemente ale unui proces de 
stagnare, ale fenomenului retrograd, 
într-o cultură națională oricît de bo
gată.

Cultura este o armă de luptă mo
dernă, pe care mijloacele actuale de 
comunicare o pot utiliza in avantajul 
societății cu atît mai bine cu cit ea

este mai actuală, sau poate fi mai 
bine actualizată în folosul ideilor mo
derne. Fiecare țară, fiecare politică 
culturală națională înțelege astăzi 
acest adevăr Ia indemina oricui.

Iar dacă orice politică culturală 
responsabilă urmărește ca „armele 
și bagajele" cu care se mișcă în lu
mea de azi să-i vină intr-ajutor in 
calea spre țelul propus și să nu re
prezint? o povară pentru educația 
membrilor societății, în special a ge
nerației tinere, e dreptul ei inaliena
bil să-și ia toate măsurile de preve
dere împotriva produselor gîndirii 
antisociale. Și îmi amintesc prea 
bine, mai ales in anii din urmă, cu 
cită vigoare și fermitate se ridică 
tineretul studios și muncitoresc din 
multe țări mari capitaliste împotriva 
valului de violență și pornografie 
din filmele și revistele comerciale de 
mare tiraj, tolerate prea multă vreme 
de cenzura oficială care, în schimb, 
îngrădea arta și cultura progresistă.

Prin urmare, dacă înțelegem să 
promovăm traducerea și populariza
rea in țara noastră a lucrărilor ar
tistice, — indiferent de opțiunea sti
lului lor specific, — dedicate frumu
seții și bogăției cugetului omenesc, 
aici, în România, considerăm că este 
pe deplin justificat ca societatea să 
ia anumite măsuri pentru a împie
dica pătrunderea în țara noastră — 
alături de creațiile bune, valoroase — 
a așa-ziselor opere de artă, cu un 
conținut dăunător, cărților, filmelor 
sau pieselor de teatru care fac apolo
gia crimei, a urii de rasă, a brutali
tății și care nu pot decît să otrăveas
că sufletele, să „polueze" mediul spi
ritual. Considerăm, fără echivocuri și 
ambiguități, că a împiedica pătrun
derea și răspîndirea în țara noastră a 
unor asemenea lucrări constituie o 
măsură cu un profund caracter uma
nitari care reflectă înalta răspundere 
cu care partidul și statul veghează ca 
poporul nostru, tineretul să crească 
și să se dezvolte intr-o ambianță spi
rituală sănătoasă.

Am citat din memorie — pe cît 
am putut mai fidel — paragraful de 
mai sus, în replică la întrebarea ex
presă a unui cunoscut cineast anglo- 
saxon care a venit să-mi dea bună- 
ziua în holul unui hotel internațio
nal : „Prin urmare, în România n-o 
să mai importați decît propagandă 
comunistă ?!“... Și, la replică; după o 
clipă de reflecție, mi-a răspuns, edi
ficat și fair-play : „Bine, domnule,

dar acesta este unul din punctele 
programului pentru însănătoșirea fil
mului mondial la care am aderat și 
eu la ultima sesiune a uniunii noas
tre internaționale, nu-ți mai aduci a- 
minte ?"... Mi-aduceam foarte bine 
aminte, bineințeles, și am reținut, a- 
tunci, și definiția propusă de preșe
dintele francez al acelei sesiuni și a- 
doptată unanim de toți marii cineaști 
contemporani : „Cinematograful tre
buie să înfățișeze omul nu ca o ființă 
permanent chinuită și neputincioasă, 
ci ca o ființă activă, preocupată de 
emanciparea și deplina sa realizare".

Dar cel mai mult m-a bucurat că 
și-a „adus aminte" și că acceptă și 
dînsul că lupta împotriva „poluării 
mediului spiritual", salutată azi de 
orice om cu mintea sănătoasă, nu e o 
„născocire propagandistică româ
nească", numai pentru că în Româ
nia noi am înțeles s-o trecem din 
planul teoretic în practica politicii 
culturale a statului...

Există literaturi, teatre naționale și 
cinematografii „mari". Au existat 
dintotdeauna mari opere de artă, 
care au dat cele mai bune exemple 
creatorilor din țara lor și din alte 
țări. In această privință aș mai pu
tea spune că nici suprafața în kilo
metri pătrați și nici populația în mi
lioane de locuitori, și nici bogăția în 
miliarde de lei nu garantează volu
mul și calitatea acestor opere de 
artă. Filozofia - culturii românești și 
întreaga noastră ideologie socialistă 
ne învață, după o lungă experiență 
istorică, adevărul simplu că trebuie 
să avem permanent în vedere că fie
care popor, fie el mare sau mic, a 
contribuit și va contribui Ia îmbogă
țirea patrimoniului civilizației uni
versale care se compune, pină la 
urmă, din ceea ce au creat toate na
țiunile lumii, că, și din acest punct 
de vedere, popoarele, ca și oamenii, 
sînt pe deplin egale.

Există, fără îndoială, popoare mari 
și popoare mai mici. Au mai fost 
așa, din antichitate și de mai îna
inte, pînă astăzi. Din punctul de ve
dere al concepției noastre despre is
torie, mare cu adevărat este acel po
por care se străduiește să dea cel mai 
mult civilizației și cauzei păcii în 
lume și tocmai acestui țel îi con
sacră energia, talentul și forța crea
toare poporul nostru care, făurin- 
du-și propriul viitor fericit, contri
buie la făurirea zilei fericite de mîine 
a umanității.
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• Un amanet ciudat: LUMINA — 
9—19,30 în continuare.
• Anna celor o mie de zile (am
bele serii) ; SCALA — 10;
17; 20,30, FESTIVAL — 8,30 
14.30; 17,30; 20,30.
• Mihail Strogoff : SALA PALA
TULUI - 17,15 (seria de bilete — 
3817); 20,15 (seria de bilete — 3882), 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Oliver (ambele serii) : PATRIA
— 9,30; 13; 16.30; 20, CAPITOL — 
10; 13,30; 16,45; 20, FAVORIT — 
9,30; 12,30, 16,30; 19,30.
• Vis de dragoste : VICTORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
o Marele premiu : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20, FEROVIAR — 
9,30; 13; 16,30; 20, MODERN — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Timpul berzelor : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Castanele sînt bune : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45.
• Scoate-țl pălăria cînd săruți : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Floarea de cactus : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15 20,30.
• Amintiri bucureștene — 9—17 in 
continuare ; Program de filme do
cumentare — 18,45—20,30 în conti
nuare : TIMPURI NOI.
o Maycrling : PACEA — 16; 19. 
o Notre Dame de Paris — 10; 12; 
14,15; 16,30, Absență îndelungată — 
18,45; Aurora — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
e Frații : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
a Ritmuri spaniole : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Piața Roșie : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30.
o Săptămina nebunilor : LARCX- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
« Asediul : POPULAR — 15,30; 
13; 20,15.
M Steaua de tinichea : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Așteptarea : VIITORUL — 16; 
18; 20.
a Vinovatul este Jn casă : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
a Hello, Dolly ! : DOINA — 11,30; 
16; 19,30, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30: 19.
• Povestirile lui Hoffmann : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,45; 20,45.
o Brigada Diverse în alertă : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Aeroportul : ARTA — 16; 19,30.
• Pe Donul liniștit (seriile I și II): 
MUNCA — 15,30; 19.
o Tick, Tick, Tick : VITAN 
15.30; 17,45; 20.
a Boxerul : CRINGAȘI — 15,30; 
18; 20,15, RAHOVA — 15,30; 18; . 
20,15.
a O floare și doi grădinari : MO
ȘILOR — 15,30; 19.
a Cortul roșu : UNIREA — 15,30; 
19.
a Sunetul muzicii : COSMOS 
15,30; 19.
a Parada circului : FLACĂRA 
15,30; 18; 20,15.
a Motodrama : LIRA — 15,30; 18;

a Teatrul de opereta ; Voievodul 
țiganilor — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : ' Regele 
Lcar — 20; (sala Studio) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.
a Teatrul de comedie : Nicnic 
— 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgurea- 
nu) : Ziariștii — 20; (sala din str. 
Alex. Sabia) : Domnișoara 
Belie-Isle — 20.
a Teatrul Mic : Prețul — 20.
a Teatrul „C. I. Nottara"
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... 
in sac — 20.
a Teatrul Giulești : Freddy — 
19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Cara- 
giale, o soacră și... alții — 9,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinel 
— 19,30. <
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică

strucției socialiste : știința 
și omul. Desigur, în dezvol
tarea și prezentarea ei n-au 
fost totdeauna evitate 
tendințele unilatejalizante, 
care o reduceau fie la un 
sistem închis de legi ab
stracte ale unui univers o- 
biectiv din care lipsea 
omul — fie, dimpotrivă, la 
o problematică umană con
siderată în afara științei sau 
chiar opusă acesteia. Ase
menea tendințe ignorau sau 
omiteau faptul că una din 
caracteristicile gîndirii mar
xiste în care se manifestă 
în modul cel mai pregnant 
originalitatea acesteia este 
unitatea dialectică indiso
lubilă dintre .spirit științi
fic și umanism, dintre ana
liză lucidă a posibilităților 
și aspirațiile spre cele mai 
înalte idealuri, dintre înțe
legerea tendințelor obiec
tive ale dezvoltării și afir
marea forței creatoare a 
omului.,

Prin spiritul ei științi
fic, filozofia marxistă se 
opune oricărei dogme, 
oricăror prejudecăți, presu
pune cercetare și demon
strație • complexă, promo
vează principiul dezbaterii 
largi și multilaterale, tn a- 
celași spirit ca dă un răs
puns problemelor condiției 
umane, ale sensurilor exis
tenței omului, ale sistemu
lui de Valori care trebuie 
sâ-I călăuzească, pe măsură 
ce, eliberat, sub tot mai 
numeroase aspecte, de su!> 
apăsarea necesității oarbe, 
el capătă mereu mai multe

După volumul publicat nu 
de mult „Medalioane fran
ceze" reunind substanțiale 
eseuri consacrate unor scri
itori francezi, Șerban Cio
culescu este din nou prezent 
în actualitate cu lucrarea 
Introducere în poezia lui T. 
Arghezi apărută la Editura 
Minerva într-o nouă ediție, 
revăzută și adăugită. Evi
dent, nu se poate face ab
stracție astăzi de ce a în
semnat cartea respectivă in 
momentul publicării primei 
sale ediții (1946) pentru că 
aceasta are legătură cu ceea 
ce în mod deosebit își pro
punea autorul să lămureas
că și să realizeze în cu
prinsul ei : familiarizarea 
cititorului cu textul arghe
zian, înlesnirea unei percep
ții mai profunde a creației 
poetului.

Dacă astăzi, in constela
ția lirismului românesc, 
T. Arghezi se impune ca 
unul dintre cei mai strălu
citori aștri, dacă ne apare 
ca unul din marile repere 
ce jalonează evoluția litera
turii noastre, cu totul alta, 
contradictorie și uneori 
contrariantă (chiar pentru 
unele spirite alese ca Nico
lae Iorga) fusese receptarea 
sa în epoca interbelică. Cri
tica însă, prin cele mai au
torizate condeie — E, Lovi- 
nescu, G. Călinescu, Pom- 
piliu Constantinescu, Vla
dimir Streinu etc. — avea 
să-i detecteze valențele și 
să sublinieze însemnătatea 
deosebită a operei arghe
ziene, contribuind la consa
crarea și clasicizarea ei. 
Dar volume special destina
te unei analize aprofundate 
a creației lui Arghezi sint 
puține de menționat din 
acea vreme. Cartea lui Șer
ban Cioculescu apărută la 
cîțiva ani după studiul „Tu
dor Arghezi" (1940) al lui 
Pompiliu Constantinescu e 
dintre acestea. Principalul 
ei merit — inalterabil și as
tăzi — era așadar acela de 
a crea punți de legătură 
între poezia argheziană și 
cititor, altminteri spus de a 
explica în ce constă nouta
tea și originalitatea ei, de a 
risipi prejudecăți și confuzii 
în înțelegerea acestei creații 
ce aducea un viguros și îm- 
prospătător suflu liric și 
marca o etapă importantă în 
dezvoltarea poeziei româ
nești. Rebel față de tiparele 
comune, insensibil la ru
moarea unor curente sau

mode literare, T. Arghezi 
s-a afirmat de la început ca 
o puternică personalitate 
creatoare, exercitînd o ac
țiune novatoare și modela
toare în primul rînd asupra 
limbajului poetic. Cititorul 
„neadaptat la climatul liric 
și la peisajul sufletesc, al 
poetului" află, din multiple 
unghiuri, în cartea lui Șer
ban Cioculescu, un prețios 
îndreptar.

ce-și dezvăluie . necontenit 
inedite și surprinzătoare fa
țete, refuzindu-se oricăror 
clasificări și etichetări sim
pliste, Șerban Cioculescu 
deslușește în neabătuta de
venire a acestei creații afir
marea unui talent „neliniș
tit și frămîntat, contradicto
riu și paradoxal", vădind cu 
o statornică vigoare artis
tică, nedezmințită pînă în 
ceasul ultim al existenței, o

Autorul procedează meto
dic elucidînd la început di
ficultățile posibile în recep
tarea poeziei argheziene (a- 
comodarea cititorului cu 
limbajul figurat al poetu
lui, cît și cu o serie de pro
cedee artistice sau licențe 
lexicale și sintactice). A- 
ceastă operație prelimi
nară de natură să suscite o 
aderență lăuntrică a lecto
rului la fenomenul liric ar
ghezian e continuată de o 
alta, preponderent analitică, 
riguros aplicată Ia text, ur- 
mărindu-se cu scrupulozi- 
tate modificările pe care Ie 
comportă diferitele variante. 
Se relevă astfel sistemul de 
semnificații și simbolurile 
vieții interioare a poetului, 
sesizîndu-se conformarea 
dualistă a sensibilității sale, 
identificabilă în „pendula
rea viziunii", în predilecția 
autorului față de „aspectele 
antinomice ale existenței". 
Conștient de complexitatea 
domeniului artistic explorat

mare capacitate de „prime
nire a temelor, ca și a mo
mentelor sufletești". Pentru 
a reliefa coordonatele uni
versului poetic arghezian, 
autorul procedează disocia
tiv, stăruind la inceput asu
pra filonului- tradiționalist, 
identificat în citeva trăsă
turi specifice operei poetu
lui : sentimentul continuită
ții, dragostea de pămînt, 
slăvirea trecutului, cultul 
muncii și al țăranului. Capi
tole distincte ca „Erotica", 
„Ethos", „Vigoare, gingă
șie, umor" luminează alte 
componente definitorii ale 
creației argheziene. Modul 
în care ele se răsfrîng in 
cuprinsul operei poartă am
prenta aceleiași structurări 
duale a subiectivității poe
tului. Sînt observate astfel 
alternanța sau coabitarea 
elementelor contrastante, 
disocierea planului vieții de 
acela al viziunii cosmice. 
Subliniind această oscilație 
bipolară a impulsului crea-

tor, autorul evidențiază cu 
finețe una din principalele 
surse ale tensiunii lirice 
proprie versului arghezian, 
dar și caracterul nu o dată 
intens dilematic al acestui 
demers poetic, atît de im
presionant însă prin adîn- 
cimea semnificațiilor sale 
morale și existențiale. Toate 
aceste ipostaze ale liricii ar
gheziene lasă să se întrevadă 
o anume concepție despre 
lume a poetului — concepție 
nescutită pe alocuri de unele 
accente contradictorii, dar 
profund umanistă în esența 
ei — al cărui sens primor
dial rămîne, cum observă 
autorul, „afirmarea vieții". 
Ea este dublată de o alta, 
acut responsabilă, asupra 
scrisului, asupra rosturilor 
și menirii creatorului. Dînd 
o nouă strălucire limbajului 
poetic, îmbogățindu-1 cu 
multiple valențe expresive, 
Tudor Arghezi s-a vădit 
unul din cei mai exigenți 
artiști ai cuvîntului, atri
buind un rol hotărîtor voca
ției, talentului, dar subli
niind în același timp necesi
tatea stringentă pentru orice 
poet a perfecționării mește
șugului literar în scopul de 
a spori astfel încărcătura' de 
semnificații a versului. I- 
deile sale artistice sînt nu
anțat analizate într-un capi
tol al cărții.

Autorul schițează în fina
lul volumului itinerarul li
ric arghezian după Elibe
rare, fără a pătrunde în 
substanța, în fondul proble
matic al 
glijabile 
poetului, 
pare a nu 
fel, ' ’

' cărții, părînd mai degrabă 
un fel de anexă, un excurs 
fugitiv ce nu reușește să a- 
dincească fizionomia poetu
lui așa cum s-a manifestat 
și de-a lungul acestei fe
cunde etape. Pentru înțele
gerea însă a creatorului 
„Agatelor negre". „Cuvinte
lor potrivite". „Florilor de 
mucegai’1, „Horelor", cartea 
Iui Șerban Cioculescu se 
dovedește și pentru citito
rul actual un instrument in
dispensabil, o călăuză sigură 
prin tărîmurile nu arareori 
accidentate, dar întotdeauna 
mirifice, iscînd „frumuseți 
și prețuri noi" ale lirismu
lui arghezian.

La cinematografele „Patria" și „Capitol

OLIVER BACAU (Corespondentul „Scînteii" 
Gh. Baltă). — Școala generală nr. 18 
din Bacău a împlinit un vpac de ac
tivitate. Cu, acest prilej a avut-loc 
o adunare festivă, la care au parti
cipat foști Și actualii învățători și pro
fesori, elevi și absolvenți ai școlii.

Intr-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți la adunare au trimis o te
legramă . C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
între altele : „La aniversarea unui 
secol de existență a școlii noastre, 
noi, participanții la această’ festivi
tate, ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să fim conti
nuatori demni ai generațiilor progre
siste care ne-au precedat, să ridicăm 
nivelul de instruire și formare a ti
nerelor vlăstare pe trepte superioa
re, însuflețiți de înalta încredere pe 
care ne-a acordat-o poporul nostru, 
aceea de a educa viitoarele cadre de 
constructori ai societății comuniste".

Producție a studiourilor engleze. Scenariul : Vernon Har
ris — după comedia muzicală de Lionel Bart — adap
tată după romanul lui Charles Dickens. Regia : Carol 
Reed. Cu : Ron Moody și „copiii minune" Mark Lester, 
Jack Wild. 6 premii Oscar (S.U.A.) — t968 pentru: cel 
mai bun film al anului; cea mai bună direcție artistică 
și decoruri ; cea mai bună partitură muzicală ; cea mai 
bună coregrafie; cea mai bună înregistrare sonoră; 
4 premii la festivalul de la Moscova 1969 : — premiul 
special al juriului ; premiul pentru cea mai bună inter
pretare masculină lui Ron Moody ; premiul Uniunii Com
pozitorilor din U.R.S.S. ; premiul Uniunii Artiștilor Plas
tici din U.R.S.S. Muzică, dansuri, umor, peripeții... Un 
roman clasic într-o viziune cinematografică modernă

PROGRAMUL I
18,00 Deschiderea emisiunii. Revis

ta literară TV. Realism, socia
list și umanism socialist. Par
ticipă : conf. dr. Gh. Stoia, 
Eugen Barbu, Meliusz Jozsef, 
Ov. Crohmălniceanu.

18.30 Toate pinzele sus ! — emi
siune pentru pionieri.

19,00 în atenția opiniei publice : 
Legea pentru organizarea și 
conducerea unităților socialis
te de stat.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel iniei. ,

19.30 Telejurnalul de seară. 
România '75. Dezvoltarea < 
namlcă a industriei româ
nești.

lector.
Voci tinere — muzică ușoară. 
Premieră TV ; „Mal'in Pes
carul". Dramă muzicală în

posibilități de a-și croi vi
itorul in deplină cunoștință 
de cauză, în deplină res
ponsabilitate pentru scopu
rile care ,și Ie propune, 
pentru mijloacele pe care 
Ie folosește pentru atinge
rea lor.

Este absolut limpede că 
cu cît oamenii înțeleg mai 
profund necesitatea obiec
tivă, comandamentele so
ciale din care decurg dife-

al întregului program de e- 
ducație socialistă, elaborat 
de partid, este transforma
rea efectivă a întregului 
popor, a tuturor membri
lor societății noastre în mi
litant! fermi pentru cauza 
socialismului, iar formarea 
unor asemenea militanți 
impune în mod necesar în
sușirea concepției materia- 
list-dialectice despre lume 
și societate. De aceea și

ritele sarcini, cu atit ei 
sint în măsură să îndepli
nească mai bine aceste sar
cini. Fie că este vorba de 
apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste,, de a- 
sigurarea unui raport just 

. între ceea ce dai și ceea 
ce primești de la 
de întronarea în 
viață socială a 
eticii și echității' 
de cultivarea 
responsabilități 
creșterea aportului de ini
țiativă al fiecăruia în di
versele sectoare de activi
tate — toate acestea im
plică o însușire 
mai aprofundată a 
cepției filozofice 
xiste. Obiectivul esențial

societate, 
întreaga 

normelor 
socialiste, 

unei înalte 
sociale, de

spunem că societatea socia
listă se construiește con
știent, și tocmai in aceasta 
rezidă sensul imperativului 
pe care l-a subliniat recen
ta plenară a C.C. al PC R. 
ca filozofia să devină o dis
ciplină democratică, în 
sensul 
masă.

Caracteristicile amintite 
ale concepției materialist
dialectice despre lume se 
realizează concret, în diver
sei împrejurări istorice, 
procesul înfăptuirii 
sarcini bine 
crările plenarei C.C. 
P.C.R. au subliniat 
tărie faptul că o „filo
zofie" abstractă, insuficient 
înrădăcinată în solul reali-

taților, al problemelor 
dificultăților, al perspecti
velor noastre devine repede 
lipsită de obiect. Chiar 
fondatorii marxismului n-au 
insistat asupra- aspectelor 
generale, abstracte, 
concepției care le ț> 
tă numele, ci asupra 
nor anumite modalități și 
obiective de acțiune, asu
pra unei anumite viziuni 
in rezolvarea unor proble
me concrete politice, so- 
cial-economice, științifice. 
Ei nu și-au propus să ex
pună sistematic filozofia 
lor, tabela lor de valori 
— datorită in primul rînd 
faptului că ei nu le conce
peau în afara unor preocu
pări concrete, și, în primul 
rînd. in afara procesului 
revoluționar de făurire a 
unei noi orinduiri.

Numai in acest mod, in- 
tegrîndu-se organic în an
samblul practicii sociale, 
al activității tumultuoase 
de construcție socialistă, 
filozofia noastră va putea 
căpăta acel caracter 
masă care corespunde . 
sonalității ei, care o deo
sebește de alte 
cepții filozofice. Numai in 
acest mod ea își va putea 
îndeplini - menirea de in
strument al ' construcției 
noii orinduiri, al făuririi 
noului tip uman, expresie 
a acestei orinduiri. Numai 
în acest mod ea va putea 
ti o pavăză efectivă îm
potriva concepțiilor retro
grade. a prejudecăților, a 
inerției, a pragmatismului 
lipsit de perspectivă.

I 
I
I

" )

_________  \ 
două acte de Marțian .Negrea, i 
pe un libret al compdziwru- » 
lui după nuvela „Păcat boie- 1 
resc* de Mihail Sadoveanu. ’ 
Adaptare pentru televiziune 
de Florica Gheorghescu și 
Maiianti Banu. In dlstribe)*- 
ție . Oczav Enigărescu, Vasiie 
Moldo veanu, Măria Nistor- 
Slătinaru, Mircea ștefănescu, 
Mircea Bezetti, Marcel Ange- 
lescu ; Corul și orchestra de 
studio ale Radiotcleviziunii. 
Dirijorul corului, Aurel Gri- 
goraș. Conducerea muzicală . 
Constantin Bobescu și Carol 
Litvin. Coregrafia : Petre Bo- 
deuț. Regia artistică : Ma
rian ti Banu. Cuvînt înainte . 
compozitorul despre opera sa. 
Reportaj TV. — „Să nu uiți 
Darie !“ - Scurtă monogra
fie a satului contemporan. 
Redactor ; Atanase Toma. 
Avanpremieră.
Din muzica și dansurile po
poarelor.
Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II

20,00 Tineri interpreți : violonistul 
Radu Iancovici. în program : 
Sonata în Re major de Te
lemann ; Sonatina de Schu
mann; Partita de Mendelsohn. 
Redactor : Silviu Gavrilă. 
Desene animate : „Maestrul 
boxează.
Universitaria. „Se aude cu- 
vîntul studenților în Senatul 
universitar ?“ 
Blocnotes de Eugen Mândrie. 
Buletin de știri. 
Cărți și idei 
Șlagăre și interpreți de pre
tutindeni. Cîntă : Radmila 
Karaklaici (Iugoslavia), Rody 
Mc Neil (Scoția), Lili Ivanova 
(Bulgaria), Drafi Deutcher 
(R.F.G.), Doina Badea (Româ
nia) Enrico Macias (Franța), 
Ursula Sipinska (Polonia), 
Rita Pavone (Italia).
Film serial : „Planeta gigan- 
ților“.
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încheierea lucrărilor celei de-a patra sesiuni
a Comisiei mixte guvernamentale

româno-franceze de cooperare economică

Cronica zilei viața internațională

științifica si tehnica7 ? »
La Palatul Consiliului de Stat s-au 

încheiat, luni dimineața, lucrările ce
lei de-a patra sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale' româno-fran
ceze de cooperare economică, științi
fică și tehnică.

în cadrul ultimei reuniuni plenare, 
s-a făcut bilanțul lucrărilor sesiunii. 
Președinții cefâr două delegații, 
Manea Mănescu și Valery Giscard 
d’Estaing, au reliefat contribuția în
semnată pe care a adus-o actuala 
sesiune la amplificarea cooperării 
economice, științifice și . tehnice ro
mâno-franceze, în folosul ambelor părți. S-a .......
timpul 
lit noi 
perare 
rurgie, 
alte sectoare 
s-au subliniat acțiunile convenite de 
comisie in vederea extinderii coope
rării în domeniile științific și teh
nic. Ambele părți au evidențiat po
sibilitățile pe care le asigură lucră
rile sesiunii pentru extinderea coo
perării pe terțe piețe și pentru dez
voltarea schimburilor comerciale din
tre cele două țări. Un cîmp larg de 
colaborare a fost.evidențiat prin rea
lizarea de acțiuni de cooperare com
plexe, care să cuprindă intr-un pro
ces integrat fazele de cercetare, pro
iectare, producție și comercializare.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
jjf-o atmosferă de cordialitate și

, deplină înțelegere reciprocă, în spiri- 
j tul tradiționalelor legături de priete- 
. nie și colaborare dintre popoarele ro

mân și francez.
La încheierea lucrărilor a fost sem

nat Protocolul celei de-a patra se
siuni a Comisiei mixte guvernamen- 

. tale româno-franceze de cooperare 
economică, științifică și tehnică. Din 
partea română, documentul a fost 
semnat de Manea Mănescu, președin
tele Consiliului Economic, iar din 
partea franceză de Valăry Giscard 
d’Estaing. ministrul economiei și fi
nanțelor.

în alocuțiunile rostite, cu prilejul

folosul
remarcat faptul că în 

lucrărilor sesiunii s-au stabi- 
domenii și posibilități de coo- 
in construcția de mașini, side- 
chimie, în agricultură și în 

economice. .Totodată

semnării protocolului, 
celor două delegații au 
șurile convenite la actuala 
vor stimula diversificarea cooperării 
economice, științifice și tehnice și a 
schimburilor comerciale româno- 
franceze. Ei și-au exprimat convin
gerea că traducerea în viață a pro
gramului convenit la sesiune va duce 
la intensificarea cooperării și schim
bului de valori dintre România și 
Franța, reprezentînd o contribuție 
însemnată la dezvoltarea multilate
rală a relațiilor dintre cele două țări, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării internațio
nale.

în prezența conducătorilor celor 
două delegații, Manea Mănescu și 
Valdry Giscard d’Estaing, și a mem
brilor delegațiilor română și franceză 
la lucrările sesiunii, a fost semnat 
Protocolul privind schimburile co
merciale dintre România și Franța 
pe anul 1972. Din partea română, 
protocolul a fost semnat de Eugen 

. Mateescu, director în Ministerul Co
merțului Exterior,, iar din partea 
franceză de Marc Deprez, șeful bi
roului țări socialiste din Ministerul 
Economiei și Finanțelor.

★
în cursul aceleiași zile, Valăry 

Giscard d’Estaing, ministrul econo
miei și finanțelor al Franței, a pără
sit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost condus de Manea 
Mănescu, președintele Consiliului 
Economic, Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, Nicolae Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, și de alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți Jean-Marie Le Bre
ton, însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al Franței la București, membrii 
ambasadei și ai delegației guverna
mentale franceze participanți la lu
crările sesiunii comisiei mixte.

Lucrările comisiei mixte 
mentale franco-române au

conducătorii 
arătat că mă- 

sesiune

guverna- 
fost rod

nice și ău reliefat voința celor două 
părți de a dezvolta cooperarea, a de
clarat, la plecare, Valery Giscard 
d’Estaing, unor redactori ai „Ager
pres" și Radioteleviziunii.

In cadrul sesiunii am făcut bilan
țul acțiunilor comune pe tărîm eco
nomic și am constatat progresele re
marcabile înregistrate în schimburile 
ftjțnco-române. Dacă în urmă cu cinci 
ani schimburile economice dintre ță
rile noastre reprezentau numai o 
treime din cele actuale, în ultimii doi 
ani vedem că ele au crescut, în am
bele sensuri, de la 650 milioane la 
peste un miliard de franci. Este vorba 
nu numai de comerț, ci și de coo
perare, adică de acțiuni economice 
comune.

Referindu-se la perspectivele coo
perării româno-franceze, oaspetele a 
spus : în viitorii ani se prevede o 
puternică dezvoltare a cooperării, în 
special prin lărgirea acesteia în sec
toarele moderne de activitate, cum 
ar fi aeronautica, electronica, chimia.

Ministrul francez Valăry Giscard 
d’Estaing a apreciat ca deosebit de 
utile și prețioase convorbirile pe care 
le-a avut cu președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, și cu 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer.

Răspunzînd în încheiere unei în
trebări referitoare la problemele 
securității europene, ministrul fran
cez a arătat că atît Franța, cit și 
România au tins întotdeauna spre 
un punct de vedere comun. El a a- 
mintit că în documentul semnat cu 
prilejul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Franța, în 1970, șefii 
celor două state s-au pronunțat în 
favoarea convocării conferinței eu
ropene pentru securitate. De la acea 
dată, a arătat oaspetele, au fost a- 
vansate numeroase propuneri,* astfel 
incit mai multe țări, printre care și 
Franța, sînt de acord cu pregătirea 
propriu-zisă a

Luni, a părăsit Capitala, plecînd 
spre Varșovia, o delegație a Consi
liului național pentru știință și teh
nologie, condusă de ing. Gheorghe 
Cioară, președintele consiliului, care, 
la invitația președintelui Comi
tetului pentru știință și tehnică 
din R..P. Polonă, ing. Jan Kaczmarek, 
va face o vizită în această țară. Cu 
acest prilej va fi examinat stadiul 
de îndeplinire a prevederilor Acor- ■' 
dului de colaborare și cooperare în 
domeniul cercetării științifice și teh
nice dintre cele două instituții. _

La plecare, pe aeroportul 
peni, delegația a fost salutată 
membri ai conducerii C.N.S.T.

Au fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Ieri, a părăsit Capitala delegația 

Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii, formată din prof. univ. Ilie 
Diculescu, secretar al comitetului, și 
conf. univ. dr. Dumitru Chițoran, 
membru al comitetului, care va face 
o vizită de prietenie și schimb de ex
periență în Cuba, la invitația Miș
cării pentru pace și suveranitatea 
popoarelor din Cuba.

Oto- 
de

1

Luni, a sosit în Capitală un grup 
de cursanți de la Centrul de studii 
industriale din Geneva, care vor face 
o vizită în țara noastră.

Cu această ocazie, ei vor putea lua 
cunoștință de experiența obținută de 
CEPECA în perfecționarea și pregăti
rea cadrelor de conducere din eco
nomie, vor studia unele aspecte ale 
planificării economiei în România, 
precum și metodele pentru îmbună
tățirea conducerii ministerelor, 
treprinderilor și a celorlalte 
economice de stat.

★
Luni, s-au încheiat la. Cluj 

rile Conferinței naționale de ___
nomie, la care au participat oameni 
de știință de la cele patru observa
toare astronomice din țară, cadre di
dactice universitare, precum și oas
peți străini.

Au țpst dezbătute o serie de refe
rate și comunicări axate pe cercetă
rile de dată recentă efectuate în do
meniul astrometriei, mecanicii ce
rești, astrofizicii și pe rezultatele 
unor observații realizate cu ajutorul 
sateliților artificiali ai Pămîntului.

(Agerpres)

în- 
unități

lucră- 
astro-

Semnarea- Protocolului privind schimburile
de mărfuri intre România și Marea Britanie
pe perioada octombrie 1971-septembrie 1972

In urma tratativelor purtate recent 
la București, luni după-amiază a fost 
semnat la Ministerul Comerțului 
Exterior Protocolul privind schim
burile de mărfuri între Republica 
Socialistă România și Marea Brita
nie pentru perioada 1 octombrie 
1971—30 septembrie 1972 în cadrul 
Aranjamentului comercial de lungă 
durată. încheiat la 18 octombrie 1968.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Aurel Ioncică, di-

rector general adjunct în Ministerul 
Comerțului Exterior, iar din partea 
britanică de M. J. A. Cochlin, direc
tor în Departamentul Comerțului și 
industriei.

La semnare, au participat Pretor 
Popa, adjunct al ministrului comer
țului exterior, funcționari superiori 
din acest minister, precum și 
R. M. Russell, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Marii Britanii la 
București. (Agerpres)

Lucrările Conferinței de telecomunicații

Comunicat comun cu privire la cea
(Agerpres)

conferinței.

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

Comisiei mixte guvernamentale - ro
mâno-franceze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică s-âu des
fășurat la București, între 8 și 15 
noiembrie 1971. Delegația română, a 

. fost condusă de .Mațiea Mănescu^ pre
ședintele ConșțlXulii),. '.,Ecdaâ!rii.c,;Țar 

■ delegația franceză, de Valery, .Gișeard 
d’Estaing, ministrul economiei și fi
nanțelor.

In timpul șederii sale . în România, 
Valery Giscard d’Estaing a fost pri
mit de către președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. în 
cursul convorbirilor — desfășurate 
intr-o atmosferă cordială — s-au re
marcat progresele înregistrate in 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
româno-franceze, s-a exprimat . de 
ambele părți, satisfacția pentru re
zultatele. obținute în domeniul coo- 

. perării industriale, științifice și teh
nice și în creșterea volumului schim
burilor comerciale, au fost exami
nate perspectivele extinderii colabo
rării economice reciproc avantajoase 
dintre România și Franța.

Valery Giscard d’Estaing a fost 
primit, de asemenea, de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu care a avut o convorbire 
in probleme privind dezvoltarea re
lațiilor româno-franceze.

Lucrările comisiei mixte au fost 
marcate de dorința celor două părți 
de a acționa în spiritul declarației 
româno-franceze din 1970 și. de a 
pune în valoare condițiile favorabile 
pentru amplificarea legăturilor bila
terale create prin vizita în Franța a 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și convorbirile 
purtate cu președintele Franței, 
Georges Pompidou, vizită care a 
constituit un moment deosebit _ de 
important in evoluția ascendentă a 
relațiilor dintre cele două țări.

Comisia a remarcat rezultatele 
’pozitive obținute în dezvoltarea 
cooperării pe baza recomandărilor 
sesiunii a 111-a și a apreciat activi
tatea desfășurată în acest sens de 
comitetele și grupele mixte de spe
cialitate.

în această perioadă, au fost con
venite și au început să fie realizate 
o serie de acțiuni de cooperare în 
fabricarea de mașini-unelte, în li
vrarea de subansamble pentru fa
brici de ciment, realizarea de insta
lații chimice și alte echipamente in
dustriale, extinderea fabricării de 
subansamble pentru autoutilitare ; de 
asemenea, s-a trecut la înfăptuirea 
de acțiuni noi de cooperare în si
derurgie; în chimie,' în prospecțiuni 
geologice și în alte domenii.

Punîndu-se în valoare condițiile 
prielnice create de Acordul comer
cial pe termen lung 1970—1974, a 
continuat să crească volumul livră
rilor reciproce de mărfuri. A fost 
consemnat rolul pozitiv al creării 
Băncii franco-române pentru ex
tinderea colaborării dintre cele două 
țări în domeniul financiar-bancar.

Comisia a apreciat că încheierea 
protocolului de colaborare în dome
niul energiei nucleare oferă un ca
dru favorabil pentru desfășurarea 
unei activități utile de cooperare în 
acest sector in perioada 1971—1972.

Pe baza rezultatelor obținute și a 
posibilităților generate de dezvolta
rea economiilor ambelor țări, comi
sia mixtă a stabilit noi domenii și 
acțiuni de cooperare economică, 
științifică și tehnică.

în ceea ce privește cooperarea in
dustrială, s-a convenit că cele două 
părți să faciliteze finalizarea acțiu
nilor privind diversificarea fabrica
ției de autoturisme, producerea de 
mașini-unelte cu grad înalt de auto
matizare, realizarea unor instalații și 
utilaje pentru industriile chimică și 
siderurgică, precum și a unor acțiuni 
din industriile electrotehnică, aero
nautică și din alte domenii. S-a că
zut de acord asupra realizării de ac
țiuni de cooperare în producția, de 
medicamente și coloranți, în. indus
triile miniera, siderurgică și în tele
comunicații.

Cele două părți consideră că, în 
vederea extinderii cooperării, este 
necesar să fie stimulate acțiunile co
mune ale întreprinderilor române și 
franceze pe . terțe piețe. în această 

, privință, ele . au luat' în Considerare 
exploatarea în. comun a’ materiilor 

. prime,ȚlivfaTbă
Jaje de fo'raj-ext.rocțț4.ASt;a>ț,eJ«crâȚ.te' 
a petrolului, echipamente pentru in
dustriile metalurgică,' chimică și ali
mentară, . executarea de lucrări de 
proiectare și engineering sau de con-, 
strucțiî-montaj.

în cursul schimbului de vederi a- 
supra cooperării tehnico-științifice — 
pe care comisia a apreciat-o ca o 
importantă sursă potențială pentru 
dezvoltarea generală a legăturilor 
economice — s-a subliniat necesita
tea continuării acțiunilor convenite 
pentru efectuarea de cercetări în 
domeniul chimiei, tehnicii de calcul, 
tehnicii tensiunilor înalte, elaborării 
continue a oțelului, producției ma
terialelor refractare, ameliorării u- 
nor soiuri de cereale și altele. Co
misia a făcut, de asemenea, reco
mandări privind acțiuni de coopera
re în : elaborarea de noi tehnologii 
și utilaje pentru industria extractivă 
de țiței și gaze, pentru siderurgie, 
industria chimică, precum și pentru 
valorificarea complexă a unor resur
se naturale.

Cele două părți au constatat că 
sînt întrunite condițiile pentru sem
narea în 1972 a Convenției privind 
înființarea la București a Centrului • 
de documentare științifică și tehnică 
franceză.

Părțile au convenit ca, pe viitor, 
comisia să examineze posibilitățile 
organizării unor acțiuni de coopera-

re cu caracter complex, care să cu
prindă cercetarea, proiectarea, fabri
cația și desfacerea mărfurilor și să 
urmărească îndeplinirea programelor 
ce vor fi stabilite în acest scop.

în ceea ce privește schimburile co- 
yrtiereiâlei'Tpțn^B.o-.fr^țîh^Zei 'com.isia a 

.■‘remarcat.- că se"Impun./.(eforturi ale 
yambelbi.ipSrți pentrtl^găMfeâ soluții

lor adecvate în vederea dezvoltării 
echilibrate a acestora.' în timpul se
siunii a fost. semnat Protocolul co
mercial pe anul .1972, care prevede 
creșterea în continuare . a schimbu
rilor reciproce.

în lucrările comisiei, a fost subli
niată necesitatea ca autoritățile din 
cele două țări să acorde, în continua
re, un sprijin activ inițiativelor și 
măsurilor care contribuie la amplifi
carea relațiilor economice, la promo
varea acțiunilor de cooperare indus
trială, științifică și tehnică.

în timpul șederii în România, Va
lery Giscard d’Estaing și membrii 
delegației franceze la cea de-a IV-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-franceze de coope
rare economică, științifică și tehnică 
au vizitat unele obiective 
culturale și turistice.

Comisia mixtă a stabilit 
său de acțiuni, ca și cel 
telor și grupelor mixte de lucru, pen
tru perioada noiembrie 1971 — sep
tembrie 1972. (

Actuala sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică se înscrie ca un nou pas îna
inte al celor două țări pe calea dez
voltării relațiilor lor tradiționale, 
bazate pe respectul reciproc, bună 
înțelegere și prietenie.

La București, au început, luni, lu
crările Conferinței de telecomunica
ții, cu tema „Dezvoltarea sistemelor 
de telecomunicații".

La lucrări participă numeroși spe
cialiști români și invitați de peste 
hotare, care vor audia și dezbate, 
timp de trei zile, peste 50 de refe
rate și comunicări științifice privind 
modernizarea, optimizarea rețelelor 
de telecomunicații și creșterea efi
cienței lor, utilizarea calculatoarelor 
electronice și a altor descoperiri ale 
științei și tehnicii moderne în acest 
domeniu, transmiterea datelor și in
formațiilor etc.

în cadrul ședinței de deschidere au 
luat cuvîntul Corneliu Burada, ad
junct al ministrului transporturilor

și telecomunicațiilor, Constantin Din- 
culescu, președintele Consiliului Na
țional al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Felician Lăzăroiu, director general în 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, prof. dr. docent Iosif 
Tripșa, director general în Ministe
rul Invățămîntului, prof. dr. Vasile 
Cătunescu, decanul Facultății de elec
tronică și telecomunicații a Institu
tului politehnic din București. Vorbi
torii au relevat realizările obținute 
de specialiștii români în dezvoltarea 
telecomunicațiilor, precum și sarcinile 
deosebit de importante ce revin in
ginerilor și tehnicienilor din acest 
domeniu' în actualul cincinal.

(Agerpres)

S-a inaugurat sediul redacțiilor
• •noii tipografiijudețene și

La Sfîntu Gheorghe

economice,

programul 
al comite-

SFÎNTU GIIEORGHE (corespon
dentul „Scînteii", Tdmori Geza).

La 15 noiembrie a.c. s-au tipărit 
primele numere ale organelor locale 
de presă „Cuvîntul nou" și „Megyei 
Tiikor' în noua tipografie din orașul 

! Sfîntu Gheorghe. La festivitatea de 
inaugurare a noii tipografii, în al 
cărui pavilion administrativ sînt găz
duite redacțiile celor două ziare ju
dețene, precum, și subredacțiile zia
relor centrale, au participat membrii 
ai biroului Comitetului județean de 
partid și ai Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean, condu
cători ai unor întreprinderi și insti
tuții din județ, colaboratori și zia
riști. în încheierea festivității, parti- 
cipanții au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune printre 
altele : „In aceste emoționante clipe 
cînd din rotativă ies primele numere

tipărite aici, în orașul Sfîntu Gheor
ghe, gîndurile noastre, ale gazetari
lor comuniști, ale muncitorilor tipo
grafi ce alcătuiesc zi de zi paginile 
„Cuvîntului nou" și „Megyei Tukor" 
se îndreaptă către dumneavoastră cu 
o profundă recunoștință. Ne anga
jăm să punem și de aici înainte în
treaga noastră capacitate de gazetari 
comuniști în slujba înfăptuirii poli
ticii partidului, a traducerii. în viață 
a documentelor de o excepțională j 
importanță teoretică și practică ale 
Plenarei Comitetului Central din 3—5 
noiembrie. Vom trăi și vom munci în 
chip comunist, așa cum dumneavoas
tră cereți întregului popor. Vom face 
din fiecare cuvînt scris și tipărit un 
mijloc pentru formarea și educarea 
omului nou, cu o înaltă conștiință 
socialistă, în spiritul programului 
elaborat de dumneavoastră".

(Agerpres)

Lucrările Congresului
P. C. din Marea Britanie

LONDRA 15 (Agerpres). La Londra, 
continuă lucrările celui de-al 32-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. Delegații au adoptat 
o rezoluție în problema vietnameză, 
care cere S.U.A. să înceteze imediat 
agresiunea în Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia și să-și retragă trupele din 
Indochina. Rezoluția cere guvernului 
britanic să se disocieze de politica 
Statelor Unite în Indochina și să re

cunoască Republica Democrată Viet
nam și Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
sud.

, Congresul a adoptat, de asemenea, 
rezoluții privind problema șomaju
lui, rolul femeii britanice în socie
tate, drepturile democratice, protec
ția mediului ambiant ș.a.

Congresul a ales, 'apoi. Comitetul 
Executiv, format din 42 de membri.

Intilnire a foștilor voluntari in brigăzile 
internaționale din Spania

PARIS 15. — Corespondentul nos
tru transmite : Timp de două zile, la 
Paris s-a desfășurat întîlnirea foș
tilor voluntari în brigăzile interna
ționale care au luat ființă, în urmă 
cu 35 de ani, în Spania. Organizată 
sub auspiciile Asociației foștilor vo
luntari francezi în Spania, întîlnirea 
a reunit participanți din 15 țări. Din 
România au luat parte Valter Ro
man, membru al C.C. al P.C.R., di
rectorul Editurii politice, și general 
în rezervă Constantin Cîmpeanu. In 
cadrul întâlnirii au luat cuvîntul

Jacques Duclos și Franțois Billoux, 
membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F., Ignacio Gallego, membru al 
Biroului Politic al P.C. Spaniol, pre
cum și alți delegați, participanți la 
războiul național revoluționar al po
porului spaniol. Printre manifestă
rile prilejuite de această intilnire se 
numără pelerinajul foștilor voluntari 
din brigăzile internaționale la mor
mintele unor combatanți antifasciști, 
între care și eroi români care au lup
tat în Rezistența franceză.

berlin : Rezultatele alegerilor 
pentru Camera Populară

BERLIN 15. — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : In Repu
blica Democrată Germană s-au des
fășurat duminică alegerile pentru 
Camera Populară și pentru consiliile 
populare regionale. Partidele politice 
și organizațiile de masă reunite in 
Frontul Național au propus 584 de 
candidați pentru organul suprem al 
puterii de stat și 3 660 de candidați 
în organele locale ale puterii de stat.

Luni seara au fost date publici
tății rezultatele alegerilor pentru 
Camera Populară. Din cei 11 401 062 
cetățeni cu drept de vot, s-au pre
zentat la urne 98,48 Ia sută. Din vo
turile exprimate, 99,85 la sută au re
venit candidaților Frontului Na
țional.

In cadrul alegerilor de deputați

în Consiliul orășenesc Berlin, care se 
desfășoară separat de alegerile de 
deputați ai Camerei Populare a 
R.D.G.. pe listele electorale au fost 
înscrise 810 953 persoane — 99,62 la 
sută din alegătorii care s-au prezen
tat la urne și-au depus voturile pen
tru cei 200 de deputați ai Consiliului 
orășenesc Berlin.

Rezultatele alegerilor pentru con
siliile regionale vor fi date publici
tății ulterior.

Luînd cuvîntul la posturile de ra
dio, Friedrich Ebert, președintele 
Comisiei electorale centrale, a subli
niat că votul acordat candidaților 
Frontului Național constituie o ade
ziune fermă la linia de construire a 
societății socialiste dezvoltate in Re
publica Democrată Germană.

Miting de solidaritate cu lupta
dreaptă a tineretului și 

studenților din Coreea de sud
tn '.'sâiă de('festivități a Institutului;’1 

politehnic din Galați a avut loc, luni 
după-amiază, un miting de solidari
tate cu lupta -dreaptă a tineretului și 
studenților din Coreea de sud.

La miting au luat parte tineri 
muncitori, elevi, studenți și cadre di
dactice, care, prin protestul lor ho- 
tărît, au condamnat acțiunile repre
sive ale regimului reacționar P.ak 
Cijan Hi, îndreptate împotriva luptei ’■ 
tineretului sud-coreean pentru liber
tate și democrație.

La miting au luat cuvîntul Li Cian 
Uăn, secretar al ambasadei R.P.D.

Coreene la ’Buctir,eș?i}''și Grigore Râ- 
cariu, președintele Consiliului Uniunii 
asociațiilor studențești din Centrul 
universitar Galați.

Participanții la miting au adopțat 
o moțiune de protest în care se spu
ne printre altele : Alături de între
gul tineret al patriei noastre, am luat, 
cunoștință cu indignare de acțiunile 
represive împotriva patrioților sud- 

.. coreeni. Condamnăm cu toată hotă- 
rîrea represaliile dezlănțuite de au
toritățile regimului lui Pak Cijan Hi 
și cerem cu tărie încetarea lor ime
diată. ■ (Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost în ge

neral închisă. Cerul a fost mai mult 
noros. Au căzut ploi slabe și burnițe 
cu caracter local în Muntenia și Tran
silvania și, izolat, în nordul Moldovei 
și în Dobrogea. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit.. Temperatura aerului 
a înregistrat o creștere ușoară în sudul 
și estul țării. La ora 14 oscila între 2 
grade la Cîmpulung Moldovenesc și 
Avrămeni și 12 grade la Turnu-Sev.erin, 
Calafat și Băileștl. In zona de munte 
s-a semnalat ceață și chiciură, iar pe

alocuri a nins. In București : Vremea 
a fost închisă, cu cerul acoperit. Tem
porar a plouat slab. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17. 
18 și 19 noiembrie. In țară : Vremea se 
va ameliora șl se va încălzi ușor. Cerul 
va fi variabil. Se vor mai semnala ploi 
slabe izolate în prima parte a interva
lului. Vîntul va sufla slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între zero și 
10 grade, Izolat mai coborîte, iar ma
ximele vor oscila între 6 și ÎS grade. 
Dimineața și seara ceață. In București : 
Vremea se va ameliora și se va în
călzi ușor. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Dimineața și seara 
ceată.

Campionate de fotbalTENIS DE MASACe scriu ziarele cehoslovace

a fotbaliștilor români

garia 22—22 (9—13) ; R.D. Germa
nă—Polonia 10—9 (5—4)’; Cehoslo
vacia (B) — Ungaria 19—16 (7—5).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

despre victoria de duminică Turneul prieteniei 
asiatice

— (Prin telex de la co- 
Agerpres, C. Prisăcaru). 
au apărut luni la Praga

PRAGA 15 
respondentul 
Ziarele care 
comentează pe larg desfășurarea jo
cului de fotbal România — Ceho
slovacia (2—1), disputat la București.

Printre altele, „RUDE PRAVO" re
marcă: „Cînd am intrat pe gazonul 
marelui stadion bucureștean noi toți 
nu aveam prea multe speranțe în vic
torie. Jucătorii români- și suporterii 
lor au creat de la început impresia 
că hu vor nimic altceva decît victo
ria. In special în prima jumătate a 
întîlnirii jocul lor a creat numeroase 
momente care au tăiat răsuflarea ju
cătorilor cehoslovaci. Românii au 
mers fără compromis spre scopul fi
nal : calificarea. Practic, acum sînt 
foarte aproape de ceea ce au dorit. 
Ne rămîn puține speranțe acum, 
după întîlnirea de la București.

Românii au avut cea mai puternică 
armă în jocul pe aripi, au fost mai 
buni în prima repriză, iar în a doua 
au luptat pentru fiecare minge, au 
încercat să reducă ritmul și au spe
culat la maximum fiecare greșeală 
a apărării noastre. Excelenți au fost 
Dinu, Lucescu, Dobrin și Iordănescu".

în cronica sa, ziarul „LIDOVA DE- 
MOKRACTE" subliniază printre al
tele : „Omul care ne-a făcut cele mai 
mari greutăți la fost Dobrin, atacan
tul cu o tehnică excepțională și fa
voritul BucureștiulUi. Nu avem as
tăzi, din păcate, atacanți nici de ni
velul lui Lucescu, nici al lui Dobrin.

in prima 
ultimul 

doua re-
Românii au fost mai buni 
jumătate a jocului iar în 
sfert de oră al celei de-a 
prize, pur și simplu, ne-au măcinat 
hervii. Forța lor principală a constat 
in atacuri pe care le-a alimentat 
excelent’ Lucescu și Iordănescu. Do- 
brin a dirijat remarcabil jocul de 
atac împreună cu Nunweiller și prin 
tehnică și rapiditate ei au pus de 
multe ori în dificultate pe jucătorii 
noștri".

La rîndul său, „SVOBODNE SLO- 
< VO“ scrie : „Dobrin a orientat ata

cul excelent și a realizat o colabo
rare foarte bună. Iordănescu a scă
pat uimitor de ușor de Dobias care, 
în minutul 20, l-a faultat și arbitrul 
a dictat lovitură de pedeapsă. Por
tarul român a fost prea sigur pe 
sine și cînd a vrut să dea, la șme
cherie, mingea coechipierilor i-a 
dat-o Iui Capkovic care a marcat. 
Cea mai mare redută au fost Dinu și 
Nunweiller. Cei mai buni jucători 
români au fost Dobrin și Iordănescu.

Arbitrul Gugulovici a condus bine 
și a orientat sigur jocul, a avertizat 
pe Kuna și pe Dinu, a dictat sigur 
lovitura de pedeapsă, în sch*mb n-a 
văzut pe Lucescu care a lovit min
gea cu rnîna".

în ziarul „MLADA FRONTA" se 
arată că : „Dobrin a jucat duminică 
nu numai ca un fotbalist excelent, ci 
și ca un artist. A impresionat prin 
fantezie, a înșelat apărarea noastră 
prin fente și pase remarcabile".

PEKIN — (Piin telex de la Cores
pondentul Agerpres, I. Gălățeanu).— 
Aproape 20 000 de spectatori au ur
mărit duminică seara finalele în ca
drul turneului prieteniei afro-asia- 
tice la tenis de masă desfășurat în 
moderna sală a. sporturilor din Pe
kin. Meciurile au fost televizate. Cî- 
teva sute de jucători din cele două 
continente s-au întrecut începind din 
3 noiembrie sub deviza „Să întărim 
prietenia între popoarele și sportivii 
din țările afro-asiatice".

în tribuna oficială au fost prezenți 
premierul Ciu En-lai. Cian Cin, Cian 
Ciun-ciao, Iao Uen-iuan, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, și alte persoane oficiale chineze. 
Erau, de asemenea, prezenți prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului Cam
bodgian și președintele FUNK, Penn 
Nouth, prim-ministru al Guvernului 
Regal de Unitate Națională a Cam- 
bodglei.

Printre invitați se afla și Roy 
Evans, președintele federației inter
naționale de tenis de masă, șefi ai 
federațiilor de tenis din diferite țări 
afro-asiatice.

Proba de simplu bărbați a fost 
cîștigată de jucătorul japonez Nobu- 
hiko Hasegawa, iar pe locul doi s-a 
clasat tot un jucător japonez, Mitsuru 
Kohno. La simplu femei învingătoare 
a fost jucătoarea chineză Cen. Huai- 
in. Proba de dublu bărbați a fost 
cîștigată de jucătorii chinezi Li Cin- 
kuan și Tiao Uen-iuan, iar la dublu 
femei de jucătoarele japoneze Inkien 
Ozeki și îasuko Konno.

PROBA DE DUBLU BĂRBAȚI 
din cadrul turneului internațional de 
tenis de la TORQUAI, concurs con- 
tînd pentru „Cupa Dewar", a fost 
c'iștigat de perechea ION ȚIRIAC 
(România) - JAIME FILLOL (Chi
le), care, în finală, au învins cu 6—3, 
6—4 cuplul sud-african Bob Hewitt- 
Robin Seegers.

In finala probei de simplu 
culin, Bob Hewitt a dispus cu 
6—1, 6—2 de englezul Gerald 
trick.

mas-
3—6,
Bat-

unLA PRAGA s-a desfășurat 
concurs internațional de patinaj ar
tistic la care au ■ participat sportive 
și sportivi din mai multe țări eu
ropene, printre care și România.

Proba masculină a fost .cîștigată 
de italianul Stefano Bargauan cu 
1 206 puncte, urmat de cehoslovacul 
Zdenek Pazdirek — 1 183 
elvețianul Daniel Hogener 
puncte. Patinatorul român 
Fazekas a ocupat locul 9 
puncte.

La feminin, victoria a ' revenit 
sportivelor cehoslovace Hana Kna- 
pova, care a totalizat 1 166,6 puncte, 
secondată de Anette Ppetsch (R. D. 
Germană) — 1 138,4 puncte și Karin 
Iten (Elveția) — 1 117,5 puncte. Doina 
Mitricică (România) s-a clasat 
locul 13 cu 996,8 puncte.

„CUPA MONDIALA" LA GOLF, 
desfășurată la Palm Beach Gardens 
(Florida) pe un traseu de 6 386 m, a 
luat sfîrșit cu victoria sportivului 
american Jack Nicklaus care a tota
lizat 271 puncte (68—69—63—71). Pe 
locurile următoare s-au clasat Gary 
Player (Republica Sud Africană) 
— 278 puncte, Roberto de Vicenzo 
(Argentina) — 281 puncte, John Lis
ter (Noua Zeelandă) — 282 puncte 
ele. Concurenții români Pavel To- 
miță și Dumitru Munteanu au ocu
pat locurile 88 cu 347 puncte (90— 
84—80—92) și, respectiv, 91 cu 389 
puncte (102—97—95—95).

BULGARIA (etapa a 12-a) : Slavia 
Sofia—Trakia Plovdiv 4—3 ; Laskov 
Iambol—Lokomotiv Sofia 2—0 ; Cer- 
no More Varna—Spartak Sofia 2—0 : 
Cernomoreț Burgas—Dunav Ruse 
4—1 ; Gabrovo—Spartak Plevna 
0—0 ; Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia—Etir Tirnovo 4—1 ; Akademik 
Sofia—Spartak Varna 2—1 ; Beroe 
Stara Zagora—Botev Vrața 2—1.

Clasament : 1. Ț.S.K.A. Septem
vrisko Zname
Solia '— 18 puncte ; 
Zagora — 16 puncte

1. Ț.S.K.A.
— 22 puncte ; Spartak 

3. Beroe Stara 
etc.

puncte și 
- 1 162.8 
Gheorghe 
cu 989,4

pe

ÎN cad6ul turneului 
TERNAȚIONAL DE HANDBAL 
zervat echipelor de juniori) de 
Trinec, selecționata României a 
tîlnit formația U.R.S.S. Victoria 
revenit tinerilor handbaliști
tici cu scorul de 23—12 (9—5). Alte 
rezultate : Cehoslovacia (A) — Bul-

I

IN-
(re- 

la 
în- 

a
sovie-

TURNEUL INTERNAȚIONAL mas
culin de handbal desfășurat la Bra
tislava s-a încheiat cu victoria e- 
chipei locale Ruda Hvezda. Hand- 
baliștii cehoslovaci au ocupat pri
mul loc în clasament cu 6 puncte,, 
ființl urmați de echipa Sport. Club 
Bacau — 4 puncte și selecționata de 
juniori a orașului Bratislava — 2 
puncte.

Sportiva bulgară MARIA GUIGO- 
VA ȘI-A PĂSTRAT TITLUL DE 
CAMPIOANA MONDIALA la gim
nastică modernă. La actuala ediție 
a campionatului mondial, desfășu
rată la Havana, gimnasta bulgară 
s-a clasat pe primul loc totalizînd, 
după patru exerciții, 38,15 puncte. 
Medalia de argint a revenit Elenei 
Karpuhina (U.R.S.S.) — 37,85 puncte, 
iar cea de bronz compatrioatei sale 
Alfia Nazmutdinova — 37,70 puncte.

★

FRANȚA (etapa a 
lia—Angouleme '3—0; 
Star 2—0 ; Bordeaux—Bastia 
Nancy—Nisa 
3—2 ; '.
Reims 2—2 ; Angers—St.
1—1 ; Lille—Nîmes 1—1 ; 
main Paris—Sochaux 1—0.

Pe primul loc in clasament se află 
■formația Marsilia eu 19 puncte (un 
joc mai puțin), urmată de — 
Sochaux — 18 puncte etc.

★

SPANIA (etapa a 9-a) : în 
campionatului, echipa Real 
a terminat la egalitate, 1—1, 
ren propriu eu formația 
Alte rezultate : Real Sociedad—Espa- 
nol Barcelona 4—1 ; Malaga—Las 
Palmas 0—0 ; Cordoba—Gijon 0—1 ; 
Burgos—Atletico Madrid 0—0 ; Se
villa—Betis 3—1 ; Coruna—Celta
Vigo 0—1 ; Granada-^Sabadell 3—1 ; 
C F. Barcelona—Atletico Bilbao 0—1.

în clasament conduce Real Madrid 
cu 15'puncte, secondată de Valencia 
14 puncte, Sevilla 13 puncte etc.

14-a) : Marsi- 
Rennes—Red

2—1 ;
3—2 ; Monaco—Metz

Lyon—Nantes 1—3 ; Ajaccio- 
Etienne

St. Ger-

Nîmes,

derbiul 
Madrid 
pe te- 

Valencia.



viața internațională
■ &

Moment istoric în viața NAȚIUNILOR UNITE Retragerea trupelor americane Ambasadorul României Vizita ministrului
Reprezentanții R. P. Chineze problemă-cheie a reglementării

f . , .

si-au ocupat locul legitim 
la 0. N. U.

conflictului din Vietnam
AGENȚIA „ELIBERAREA" DESPRE RECENTA CONFERINȚA 

DE PRESA A PREȘEDINTELUI NIXON

Luni, delegația Republicii Populare Chineze, condusă de Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor externe, a luat parte pentru prima oară 
Ia lucrările sesiunii Adunării Generale a Națiunilor Unite. Delegația R. P. 
Chineze și-a ocupat locul la pupitrul rezervat Chinei.
Deschizînd ședința, președintele 

celei de-a 26-a sesiuni a Adunării 
Generale, Adam Malik, a salutat 
prezența în cadrul organizației a 
delegației R.P. Chineze, subliniind că 
„acesta este un moment istoric pen
tru viața Națiunilor Unite, care, fără 
îndoială, va contribui la sporirea 
rolului și eficacității O.N.U. în viața 
internațională".

Acest eveniment a fost, de aseme
nea, salutat de numeroși delegați.

Luînd cuvîntul, locțiitorul șefului 
delegației române, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, după ce a adresat delegației 
R.P. Chineze un călduros salut de 
bun venit și cele mai sincere feli
citări cu prilejul participării sale la 
lucrările sesiunii Adunării Generale, 
a arătat că repunerea R.P. Chineze 
în drepturile sale legitime 
expresia rolului important 
are în lumea de azi acest 
socialist, o recunoaștere a 
(iei sale la promovarea cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale, a spri
jinului său consecvent acordat luptei 
popoarelor pentru libertate, progres 
economic și social.

Evidențiind faptul că hotărîrea de 
restabilire a drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze se înscrie ca un eveni
ment de o deosebită importanță 
pentru ‘întreaga viață internațională, 
pentru cauza păcii și progresului în 
lume, pentru activitatea Organizației 
Națiunilor Unite, reprezentantul țării 
noastre a subliniat că votul Adunării 
Generale din 25 octombrie constituie 
un act de adîncă dreptate, prin care 
se pune capăt uneia din cele mai 
flagrante anpmalii din viața interna
țională și se consacră, în mod solemn, 
realitatea de netăgăduit că în lume 
există o singură Chină, guvernul 
R.P. Chineze fiind unicul reprezen
tant legal al poporului chinez.

Locțiitorul șefului delegației româ
ne' a arătat că repunerea R. P. Chi
neze în drepturile sale legitime la 
O.N.U. se încadrează în procesul fi
resc al destinderii și conviețuirii paș-' 
nice între popoare, rezolvarea dura
bilă și în conformitate cu aspirațiile 
popoarelor a marilor probleme ale 
contemporaneității nemaiputînd fi 
concepută fără participarea, cu

constituie 
pe care îl 
mare stat 
contribu-

drepturi egale, a Chinei populare, a 
tuturor statelor — fie ele mari, mij
locii sau mici.

România, ca și alte țări socialiste, 
s-a pronunțat 
se pune capăt
Chinei populare, pentru participarea 
ei atît la O.N.U., cît și la întreaga 
activitate internațională. Normaliza
rea relațiilor R. P. Chineze cu un șir 
tot mai mare de țări și reocuparea 
de către R. P. Chineză a locului său 
de drept in O.N.U. și în Consiliul 
de Securitate > vor exercita o influ
ență pozitivă asupra vieții internațio
nale, vor contribui la întărirea for
țelor progresiste, antiimperialiste din 
lumea întreagă.

Delegația română, a spus Nicolae 
Ecobescu, își exprimă profunda în
credere că prezența R. P. Chineze 
la O.N.U va constitui o contribuție 
esențială la întărirea O.N.U., la creș
terea rolului acestei organizații în 
promovarea principiilor independen
ței și suveranității naționale, depli
nei egalități in drepturi, neamestecu
lui in treburile interne, avantajului 
reciproc, ale ncrecurgerii Ia forță și 
Ia amenințarea cu folosirea forței, 
care trebuie să guverneze relațiile 
internaționale, va duce la inițierea 
unor măsuri efective pentru realiza
rea țelurilor nobile înscrise în Carta 
O.N.U.

în încheiere, Nicolae Ecobescu a 
urat succes deplin R. P. Chineze în 
activitatea pe care o va desfășura în 
O.N.U. și în celelalte organizații in
ternaționale.

C. ALEXANDROAIE
New York

întotdeauna pentru a 
politicii de izolare a

VIETNAMUL DE SUD 15 (Ager
pres). — Agenția de presă „Elibe
rarea" a transmis un comentariu re
feritor la recenta conferință de presă 
a președintelui Richard Nixon, în 
cadrul căreia acesta a anunțat inten
ția S.U.A. de a retrage din Vietnamul 
de Sud 45 000 de soldați americani, 
dar și de a menține unele „forțe re
ziduale" pe un .termen nedefinit.

în felul acesta', relevă agenția, Sta
tele Unite încearcă să evite fixarea 
unui termen pentru retragerea totală 
a trupelor S.U.A. din Vietnam, con
tinuă să extindă și să prelungească 
războiul în speranța dobîridirii unor 
poziții de forță pe cîmpul de luptă. 
Retragerea trupelor americane este

una din cele două probleme-cheie 
de care depinde reglementarea con
flictului din Vietnam, subliniază a- 
genția „Eliberarea". Imperialiștii a- 
mericani sînt agresorii și, de aceea, 
ei trebuie să pună capăt războiului și 
să retragă imediat și necondiționat 
toate trupele S.U.A. și ale țărilor lor 
satelite din Vietnamul de sud. A- 
ceasta este o doleanță echitabilă și 
rezonabilă a poporului vietnamez.

Populația sud-vietnameză este hotă- 
rîtă să lupte pînă la retragerea totală a 
trupelor americane din Vietnam și 
pînă la prăbușirea administrației- 
marionetă condusă de Nguyen Van 
Thieu, se subliniază în încheierea co
mentariului agenției „Eliberarea".

în U. R. $. $. primit de 
tovarășul P. N. Demicev 
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MOSCOVA 15 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 15 noiem
brie, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, Teo
dor Marinescu, a fost primit, la ce
rerea sa, de P. N. Demicev, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., cu care a avut 
o convorbire prietenească. .

afacerilor externe
al României în Franța

începerea convorbirilor oficiale

DECLARAȚ1A REPREZENTANTULUI R. D. VIETNAM 
LA CONVORBIRILE CVADR1PARTITE DE LA PARIS

PARIS 15 (Agerpres). — Repre
zentantul delegației R.D. Vietnam 
la convorbirile în problema Vietna
mului de la Paris, Nguyen Thanh 
Le, a făcut cunoscută o declarație ■ în 
care se arată că afirmațiile' preșe-

TRATATIVELE S.A.LT.
runda a șasea

*

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Șeful delegației R.P. Chineze, Ciao 
Kuan-hua, și noul reprezentant per
manent al Chinei la O.N.U., Huang 
Hua, au avut, duminică, o întrevedere 
cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant — relatează agenția France 
Presse. Cei doi diplomați chinezi 
și-au prezentat, cu acest prilej, scri
sorile de acreditare. Convorbirea care 
a urmat, menționează agenția, s-a 
referit la probleme aflate pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Sitaația la frontiera indo-pakistaneză
DELHI 15 (Agerpres). — Postul de 

radio oficial indian a anunțat că uni
tăți pakistaneze au tras salve de arti
lerie asupra orașului indian de fron
tieră Belonia, din teritoriul Tripura,

Presa indiană de duminică infor
mează că forțele indiene au respins 
aproximativ patru batalioane pakis
taneze care au atacat orașul Shikar- 
pur din districtul Nadia (Bengalul de 
vest).

RAWALPINDI 15 (Agerpres). - 
La Dacca s-a anunțat oficial că un 
batalion al celei de-a 40-a divizii 
indiene de vînățori de munte a ata
cat localitatea pakistaneză Vharma- 
daha, din regiunea Kushtia, de la 
frontiera Pakistanului de est, trans
mite agenția France Presse. Trupele 
pakistaneze au ripostat, omprînd 24 
de soldați indieni și făcînd șase pri
zonieri.

VIENA 15. — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu, transmite : Luni a 
început la Viena a șasea runda a 
convorbirilor sovieto-americane pri
vind limitarea înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.). Cele două delegații sînt 
conduse, ca și în precedentele etape, 
de Vladimir Semionov, 
ministrului

Cele două delegații sînt

dintelui Nixon la conferința de pre
să din 12 noiembrie nu dovedesc 
decît că Statele Unite „refuză ca 
și pînă acum să retragă de pe teri
toriul Vietnamului de sud trupele 
americane și cele ale sateliților lor. 
Statele Unite extind în mod inten
ționat războiul de 
triva Vietnamului 
din Indochina".

Reprezentantul
Vietnam a declarat că, pentru a se 
ajunge la o soluționare pașnică a 
problemei vietnameze, S.U.A. tre
buie să pună capăt războiului de a- 
gresiune și așa-numitei politici de 
„vietnamizare", începînd convorbiri 
serioase în cadrul Conferinței de la 
Paris. Statele Unite, a spus Nguyen 
Thanh Le, trebuie să dea un răs
puns concludent la propunerile de 
pace în șapte puncte, prezentate de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Vietnamului de Sud.

agresiune împo- 
și celorlalte țări

delegației R. D.

tiu ■ I 01911 IU 9 ia cel „lllliaiui unu»

MOSCOVA 15 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 15 
noiembrie, a avut loc la Moscova 
semnarea convenției cu privire la 
crearea sistemului internațional și a 
organizației pentru telecomunicații 
spațiale „Intersputnik". Această con
venție, bazată pe principiile respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc, are drept scop 
dezvoltarea și perfecționarea colabo
rării țărilor membre în domeniul te
lecomunicațiilor spațiale.

în numele guvernului român, con
venția a fost semnată de Gheorghe 
Airinei, adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor, șeful 
Departamentului poștelor și teleco
municațiilor. Convenția, care are un 
caracter deschis, a fost semnată, de 
asemenea, in numele guvernelor res
pective. de reprezentanții celorlalte 
state fondatoare : R. P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, Republica Cuba, R. D. 
Germână, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

/

PARIS 15. Corespondentul nostru 
P. Diaconescu transmite : Ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, a sosit luni dimi
neața la Paris, împreună cu soția. 
Pe aeroportul Orly, unde erau arbo
rate drapelele de stat ale celor două 
țări, oaspetele român a fost întîmpi- 
nat de Maurice Schumann, ministrul 
afacerilor externe al Franței, cu so
ția, Jaques de Beaumarchăis, directo
rul Departamentului politic din 
M.A.E., Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București, înalți funcțio
nari din Ministerul Afacerilor Exter
ne francez. Au fost de față ambasa
dorul țării noastre la Paris, Constan
tin Flitan. și ambasadorul Pompiliu 
Macovei, delegat permanent al Româ
niei la U.N.E.S.C.O.

Solicitat de reprezentanții presei și 
ai radioteleviziunii franceze să-și ex
pună opinia în legătură cu semnifi
cația vizitei sale la Paris, tovarășul 
Corneliu Mănescu a declarat că prie
tenia îndelungată dintre România și 
Franța „cunoaște azi o amplă dezvol
tare, în ambianța propice a excelen
telor relații care s-au stabilit, în toa
te domeniile, între țările și popoa
rele noastre". Evocind vizitele între
prinse de generalul de Gaulle în 
România și de președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu. în 
Franța, ministrul român a arătat că 
Ia dezvoltarea acestor relații au con
tribuit avîntul economic .cultural și 
științific al celor două țări, interesul 
lor comun pentru pace și securitate 
internațională. „Noi abordăm întreve
derile pe care le vom avea la Paris 
cu profunda convingere că ele vor fi 
fructuoase și utile celor două țări și 
popoare, că vor servi cauzei destin
derii și securității în Europa și în 
lumea întreagă".

în cursul după-amiezii. au avut 
loc convorbiri oficiale, la care au

din partea română, minis-participat, 
trul Corneliu Mănescu, Vasile Gliga, 
adjunct al .ministrului, ambasadorul 
Constantin Flitan și alte persoane 
oficiale, iar din partea franceză : mi
nistrul Maurice Schumann, Hervâ 
Alphand, secretar general in Minis
terul Afacerilor Externe, Jaques de 
Beaumarchais, ambasadorul Pierre 
pelen și alte persoane oficiale.

In cursul convorbirilor, s-a proce
dat la un schimb de vederi privind 
problemele internaționale de interes 
comun, îndeosebi cele referitoare Ia 
securitatea și cooperarea europeană. 
Cei doi miniștri au apreciat că sînt 
întrunite condițiile necesare pentru 
ținerea conferinței pentru securitatea 
și cooperarea europeană, considerînd 
că atît la acțiunile pregătitoare, cît 
și- la conferință, trebuie să participe, 
în condiții de egalitate, toate statele 
interesate. Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cordialitate, 
într-un spirit de înțelegere reciprocă, 
de identitate de vederi asupra ma
jorității problemelor discutate.

în aceeași după-amiază, tovarășul 
Corneliu Mănescu a avut o în'"°- 
vedere cu ministrul afacerilor 'cu. ■ 
turale al Franței, Jacques Duhamel. 
Cu acest prilej, a avut loc o convor
bire privind evoluția favorabilă a 
relațiilor culturale dintre cele două 
țări, posibilitățile de lărgire a aces
tor relații în viitor. A fost subliniată 
importanța schimburilor cultural- 
artistice ca o contribuție la destin
dere, înțelegere și pace între națiuni.

Seara, a avut loc la Palatul Quai 
d’Orsay un dineu oficial oferit în 
onoarea ministrului român, Corneliu 
Mănescu. și a soției sale, de către 
ministrul francez Maurice Schumann 
și soția sa. Au participat membri ai 
guvernului francez, numeroase per
sonalități ale vieții politice și cultu
rale din capitala Franței.

★

CARACI 15 (Agerpres). — La Ca- 
raci s-a anunțat că reprezentantul 
permanent al Pakistanului la O.N.U. 
a prezentat președintelui pe luna în 
curs al Consiliului de Securitate o 
scrisoare prin care atrage atenția a- 
cestui organism asupra faptului că 
„guvernul indian, care a masat trupe 
și armament în apropierea frontiere-

★

lor pakistaneze, ia, de asemenea, în 
considerare sporirea numărului ■ uni
tăților sale militare din statele 
Jammu și Kașmir". în scrisoare se 
apreciază că aceste concentrări de 
trupe din cele două state constituie 
„o violare 'flagrantă a prevederilor 
raportului
India și Pakistan din 13 august 1948".

Comisiei O.N.U. pentru

locțiitor al 
afacerilor externe al 

U.R.S.S., și, respectiv, de Gerard 
Smith, directorul Agenției S.U.A. 
pentru dezarmare și controlul înar
mărilor. După cum se știe, acest dia
log a început în noiembrie 1969 la 
Helsinki și a fost continuat, de-a 
lungul a cinci etape, desfășurate al
ternativ in capitalele Austriei și Fin
landei. Negociatorii s-au întîlnit pînă 
acum în 92 de ședințe de lucru.

Inaugurarea noii runde S.A.L.T. a 
avut loc prin primirea celor două 
delegații de către președintele Aus
triei, Franz Jonas, care a urat succes 
negociatorilor.

Prima ședință de.lucru va.avea loc 
marți 16 noiembrie, la sediul Amba
sadei. U.R.S.S. din Viena.

DELHI. — La Delhi s-a des
chis un seminar consacrat me
moriei lui Jawaharlal Nehru, 
care are ca temă cooperarea e- 
conomică a Indiei cu țările so
cialiste, transmite agenția In- 
dinfo. într-un mesaj adresat or
ganizatorilor conferinței, pre
mierul indian, Indira Gandhi, a 
relevat că. după proclamarea 
independenței. India a dezvol
tat relațiile cu țările socialiste. 
„Am acționat împreună în foru
rile internaționale, a spus In
dira Gandhi, pentru a combate 
colonialismul, rasismul și impe
rialismul economic. Cooperarea 
noastră economică cu țările so
cialiste s-a dezvoltai continuu, 
contribuind în mod concret în
deosebi la diversificarea, comer
țului și dezvoltarea industriilor 
noastre-de bază".

O /VOlM ET4P4
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„BĂTĂLIA PETROLULUI"
La puțin timp după încheierea a- 

cordurilor de la Teheran și Tripoli, 
prin care membrii Organizației sta
telor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.) au obținut importante suc
cese în lupta pentru apărarea și 
valorificarea principalei lor resurse 
naționale, o nouă înfruntare este pe 
punctul de a izbucni între aceste sta
ta și companiile petroliere străine. 
Revendicările statelor producătoare 
de a reconsidera ansamblul relațiilor 
lor cu companiile străine și-au găsit 
concretizare la recenta sesiune 
O.P.E.C. de la Beirut în cele două 
rezoluții adoptate, care reprezintă 
un adevărat program de luptă în ve
derea limitării sferei de acțiune a 
monopolurilor și a afirmării dreptu
lui popoarelor asupra propriilor bo
gății. în rezoluțiile amintite, țările 
membre sînt chemate să înceapă ne
gocieri separate sau în grup cu com
paniile petroliere „pentru trecerea la 
o participare efectivă a țărilor pro
ducătoare de petrol în concesiunile 
existente".

Rezoluțiile reuniunii de la Beirut, 
care au avut un larg ecou, n-au fost 
însă decît primul pas spre reluarea 
„bătăliei petrolului". Chemările lor, 
însușite de mulți dintre membrii 
O.P.E.C., au început să fie transpuse 
treptat în practică și, ca o conse
cință. în ultimele săptămîni, rela
țiile dintre țările producătoare de 
petrol și monopoluri cunosc o nouă 
perioadă de încordare. Mai întîi a 
devenit cunoscută știrea că Iranul a 
relvii negocierile cu consorțiul pe
trolier occidental. Apoi, la scurtă 
vreme după reuniunea de la Beirut, 
Libia a anunțat că intenționează să 
angajeze tratative cu companiile pe
troliere în vederea asigurării unei 
participări naționale active la ex
ploatarea zăcămintelor de țiței. După 
cum relevă unele agenții de presă, 
Libia ar 
Algeriei.
controlul

petrolieră, și să ceară 51 la sută din 
concesiunile companiilor. Autorită
țile de la Tripoli au avertizat de alt
fel că orice refuz sau formă de îm
potrivire față de proiectele anunțate 
va avea cele mai serioase 
„Dacă companiile străine 
pinge această cerere, ele 
să facă față unei grave 
mănătoare celei care a precedat a- 
cordul de Ia Teheran" — a declarat 
ministrul libian al petrolului într-un 
interviu acordat ziarului libanez 
,A1-Anwar“. Libia, a continuat el, se

consecințe.
vor res- 

vor trebui 
crize, ase-

CORESPONDENȚA 
DIN CAIRO

într-o situație de totală inechi- 
în comparație cu state ca Bel- 
„care nu produce petrol deloc, 
care, în fiecare an, obține din

agențiile de presă transmit
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, Iosip Broz Tit0’1-3 pritnit’ 
la 15 riâiembrie, pe primul ministru 
al Maltei, Dom Mintoff. întrevederea 
a prilejuit o convorbire prietenească 
între cei doi oameni de stat, rela
tează agenția Taniug.

Stabilirea relațiilor diplo
matice cu Republica Demo
crată Vietnam 3 £ost aProbata> 
la 
de 
de

propunerea guvernului norvegian, 
parlament cu o mare majoritate 
voturi. (T.A.S.S.).

Demisia guvernului fi- 
lipinez. cej 15 membri ..^, guver
nului • filipinez și-au prezentat luni 
demisia președintelui Ferdinand 
Marcos, relatează agenția France 
Presse. Demisia colectivă a membri
lor cabinetului survine ca urmare a 
înfrîngerii suferite de partidul de 
guvernămînt în recentele alegeri or
ganizate în vederea reînnoirii a 8 
din cele 24 de mandate de senatori. 
După cum s-a mai anunțat, repre
zentanții opoziției au obținut șapte 
noi mandate în senatul filipinez.

La Budapesta a avut loc 
zilele acestea Consfătuirea 
națîonală ar ziariștilor, “re« 
dezbătut problemele legate de activi
tatea presei, radioului și televiziunii 
în lumina hotăririlor Congresului al 
X-lea al P.M.S.U. în cadrul consfă
tuirii a rostit o cuvîntare Janos Ka- 
dar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

0 expoziție de artă de
corativă românească 3 fost 
inaugurată la Cuneo,, important cen
tru economic și cultural din nordiil 
Italiei. Expoziția prezintă numeroase 
obiecte și compoziții din ceramică, 
metal, sticlă și țesături, ilustrînd ori
ginalitatea și frumusețea artei deco
rative din România.

putea să urmeze exemplul 
care a reușit să-și asigure 
capitalului din industria

află 
tate 
gia 
dar 
operațiunile sale petroliere beneficii 
de trei ori superioare celor ale Li
biei". Cu producția sa anuală de a- 
proximativ 150 milioane de tone și 
cu uriașele sale rezerve de țiței, Li
bia este unul dintre marii producă
tori de petrol ai lumii. In anii de 
după proclamarea republicii, ca ur
mare a eforturilor depuse de guver
nul de la Tripoli în vederea institui
rii controlului asupra resurselor na
ționale, companiile străine și-au vă
zut simțitor redusă sfera de acțiune. 
Statul a naționalizat toate societă
țile care se ocupau cu importul, vin
derea și distribuirea produselor pe
troliere, a creat un organism națio
nal al petrolului și a început cons
truirea unor rafinării proprii ; toto
dată marile companii au fost obli
gate, în urma unor tratative succesi
ve. să sporească sumele alocate sta
tului. Lupta Libiei pentru instaura-

rea deplinei suveranități asupra pa
trimoniului național nu a luat insă 
sfîrșit. Importante venituri realizate 
din exploatarea petrolului propriu 
iau drumul străinătății, companiile 
manifestă reticență în realizarea an
gajamentelor asumate, fluctuațiile 
pieței mondiale influențează profund 
valoarea sumelor încasate ca rede- 
vențe. De aceea, alături de alte țări 
membre ale O.P.E.C., Libia și-a ex- 

adînca nemulțumire față de 
negative ale devalorizării 

de. facto a dolarului, ară- 
, în comparație cu data la 
i fost realizate acordurile cu

primat ■< 
efectele 
parțiale 
tînd că, 
care au 
monopolurile petroliere, ea trebuie 
să plătească mult mai mult pentru 
produsele industriale și de larg con
sum importate din Occident, în timp 
ce plafonul redevențelor a rămas 
același.

Poziția Libiei, urmată într-un fel 
sau altul și de ceilalți membri ai. 
O.P.E.C., a provocat o adîncă neli
niște în rîndul marilor companii pe
troliere. care, potrivit expresiei unui 
ziar francez, „își pregătesc armele 
pentru a para o nouă ofensivă a ță
rilor exportatoare de petrol". Lupta 
se anunță deosebit de aprigă, deoa
rece țările în cauză nu sînt dispuse 
să cedeze, pregătindu-se, la rîndul 
lor, pentru apropiata înfruntare. Ele 
vor avea să-și spună un cuvint ho- 
tărîtor în cursul lunii viitoare, cînd, 
pe baza deciziilor sesiunii O.P.E.C. 
de la Beirut, vor fi trase concluziile 
tratativelor pe care fiecare țară în 
parte le-a dus cu companiile petro
liere. Dacă aceste tratative separate 
nu vor da rezultate, reuniunea din 
decembrie de la Abu Dhabi își pro
pune să stabilească un program ca
pabil să întărească frontul țărilor 
producătoare de petrol și să asigure 
satisfacerea revendicărilor lor legi
time.

Nicolae N. LUPU

Un colocviu pe tema „Co
laborarea și securitatea în 
EUrOpa" organizat de „Mișcarea 
franceză pentru securitate și indepen
dența. Europei", a avut loc în subur
bia pariziană Boulogne-Billancourt.. 
La lucrări au participat oameni po
litici. deputați în parlament, repre
zentanți ai intelectualității. Partici
panții s-au pronunțat pentru o con
tribuție activă la dezvoltarea coope
rării pe continentul nostru, pentru 
crearea unui sistem autentic de secu
ritate și pentru convocarea cît mai 
grabnică a conferinței general-euro- 
pene.

Convorbiri secrete între 
ministrul de externe al Marii 
tanii, Alec .Douglas-Home, și șeful 
regimului rasist rhodesian, Ian Smith, 
au început luni la Salisbury. Potrivit 
agențiilor de presă, ministrul de ex
terne britanic urmează să rămînă la 
Salisbury aproximativ o săptămînă.

Bri

Greve în S.U.fî. sindicatul 
minerilor din S.U.A. a cerut celor 
peste 100 000 de greviști de la minele 
de cărbune să reia lucrul, după ce a 
fost încheiat un acord privind satis
facerea unora dintre revendicările 
lor. Greva nu a încetat însă, întrucît 
termenii acordului depășesc limitele 
impuse de Administrație în materie 
de salarii, ceea ce ar putea să zădăr
nicească aplicarea acordului.

\
Cele trei companii națio

nale libiene de distribuire 
a ■ petrolului, ..Sidra“. -Brega- 
și „Național" au fuzionat, conform 
unui decret al Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia, în ve
derea unei mai bune organizări a 
exporturilor petroliere și apărării in
tereselor 
externe.

Duminică, a început forarea 
celui mai lung tunel din lume, 
intre insulele japoneze Honshu 
și Hokkaido. Din cei 54,2 kilo
metri, ciți va măsura tunelul, 
23,3 kilometri vor trece pe 
sub mare. Construcția, care va 
dura pînă în 1977, va costa 300 
de miliarde yeni.

Delegația de conducători 
ai unor institute de învăță- 
mînt superior din România, 
condusă de prof. dr. Jean Livescu, 
rectorul Universității din București, 
aflată în R. F. a Germaniei la invi
tația Conferinței rectorilor vest-ger- 
mani, a vizitat universitățile din 
Bonn, Stuttgart, Freiburg și Tubin
gen, unde a purtat convorbiri asupra 
dezvoltării colaborării dintre institu
tele de învățămînt din România și 
R. F. a Germaniei.

în urma convorbirilor 
chiliano-poloneze a fost 
semnat un acord potrivit căruia 
Chile va achiziționa din R. P. Polonă, 
în condiții de credit, obiective indus
triale și utilaje in valoare de 25 mi
lioane de dolari. Suplimentar, a fost 
încheiat un acord bancar pentru a- 
chiziționarea unor mașini și utilaje 
poloneze in sumă de 10 milioane do
lari. Delegația economică poloneză 
și-a încheiat vizita in Chile, plecînd 
la Bogota.

ÎNCETAREA din viața 
A TOVARĂȘULUI 
ERKKI SALOMAA

statului libian pe piețele

la invitația

Lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Comitetului Exe
cutiv al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Ulrica au în_ 
ceput luni în capitala Etiopiei în 
prezența delegaților țărilor membre. 
Participanții la dezbateri examinează 
probleme referitoare la hotărîrile șe
dințelor precedente ale organizației 
și ale secretariatelor regionale ale co
misiilor economice, desfășurate în 
cursul acestui an, hotărîrile Consi
liului Economic și Social al O.N.U. 
din iulie a.c. de la Geneva, precum și 
un raport privind colaborarea Comi
siei economice O.N.U. pentru Africa 
cu alte organizații internaționale..

La Pekin 3 sosit
Consiliului chinez pentru 
comerțului internațional _ .

reprezentînd cercurile 
Tokio, condus de Ta- 
informează agenția

15 persoane 
economice din 
keo Shooji, 
China Nouă.

promovarea 
un grup de

Salonul internațional al 
automobilului de la Torino 
și-a închis duminică porțile. Româ
nia a participat pentru prima oară 
la acest salon, unde a expus automo
bile de teren „A.R.O.", produse de 
Uzina mecanică din Cîmpulung.

Ziarul „Kansan Uutiset" a 
anunțat la 14 noiembrie înceta
rea fulgerătoare din viață a lui 
Erkki Salomaa, vicepreședinte al 
Partidului Comunist Finlandez. 
Membru al partidului comunist 
din anul 1936, Erkki Salomaa a 
făcut parte din conducerea parti
dului din 19GG, cînd a fost ales 
vicepreședinte, membru al Bi
roului Politic și al Comitetului 
Central.

V

JAPONIA.-

TOKIO 15 — Cores
pondentul Agerpres FI. 
Țuiu . transmite : Ziua 
de 14 noiembrie a fost* 
marcată în Japonia ca 
„Zi de luptă pentru re
trocedarea completă, 
necondiționată și fără 
arme nucleare a Oki- 
nawei". Cu acest prilej, 
la Tokio 
miting 
Partidul 
Japonia 
ședințele 
dului, Sanzo Nosaka, a

a avut loc un 
organizat de 
Comunist din 

la care pre- 
C.C. al parti-

DJAKARTA 15 (Agerpres). — 
La Centrul cultural din capitala 
Indoneziei a avut loc inaugura
rea expoziției „București — ca
pitala României". Au participat 
viceguvernatorul municipiului 
Djakarta, dr. Soeundo, directo
rul general ad-interim pentru 
afacerile politice din Ministerul 
Afacerilor Externe, Laimun 
Harsjan, precum și ambasado
rul României la Djakarta, Ma
rin Alexie.

chemat la intensificarea 
acțiunilor în sprijinul 
luptei compatrioților 
din Okinawa pentru ca 
insulele ocupate acum 
de forțele militare ame
ricane să fie retroceda
te Japoniei și transfor
mate în insule ale pă
cii, lipsite de arme nu
cleare. După miting, 
demonstranții au distri
buit manifeste denun- 
țînd Tratatul de secu
ritate japono-american

și Acordul de retroce
dare a Okinawei.

Tot la Tokio, Parti
dul Socialist Japonez a 
organizat un miting 
milar în colaborare 
sindicatele afiliate 
Consiliul General 
Sindicatelor Japoneze — 
Sohyo. De asemenea, în 
numeroase alte 
tați ale Japoniei 
loc acțiuni de

La acțiunile 
Tokio a participat și o 
delegație din Okinawa.

si- 
cu 
la 
al

locali- 
au avut 
protest, 

de Ia

Hotărîrile adoptate de reuniunea miniștrilor 
de externe din țările membre ale Ligii Arabe
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA REZULTATELE MISIUNII O.U.A. 

DE MEDIERE ÎNTRE EGIPT Șl ISRAEL
CAIRO 15 (Agerpres). — în capi

tala egipteană, transmite agenția 
M.E.N., s-au încheiat lucrările reu
niunii miniștrilor afacerilor externe 
din țările membre ale Ligii Arabe, 
în cadrul căreia au fost examinate 
perspectivele convocării la începutul 
anului viitor a conferinței la nivel 
înalt a țârilor arabe, precum și pro
blema reluării relațiilor diplomatice 
cu R. F. a Germaniei. Participanții 
au hotărît crearea unui comitet — 
format din reprezentanți ai Egiptu
lui, Siriei, Tunisiei, Kuweitului și Li
banului — însărcinat cu elaborarea 
unui plan de acțiune al țărilor arabe 
în vederea apropiatelor dezbateri din 
Adunarea Generală a O.N.U. asupra 
situației din Orientul Apropiat.

în ce privește reluarea relațiilor 
cu R. F. a Germaniei, reuniunea a 
stabilit ca o hotărîre în acest sens să 
fie luată la viitoarea sesiune a Ligii 
Arabe, care va avea loc în luna mar
tie 1972. Agenția M.E.N. relevă că 
„schimbul de mesaje dintre cancela
rul vest-german, Willy Brandt, și 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, precum și întrevederile 
dintre secretarul general al Ligii 
Arabe, Abdel Khalek Hassouna, cu 
ministrul de externe al R. F. a Ger
maniei, Walter Scheel, au deschis

noi posibilități pentru reglementare* 
acestei probleme".

în cadrul conferinței, ministrul de 
externe al Kuweitului a susținut 
ideea ca fiecare țară arabă să-și re
considere în mod independent rela
țiile sale cu R. F. a Germaniei.

KINSHASA 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Zair, Joseph Mo
butu, a declarat, la '__ _ 1.
Kinshasa, venind de la Dakar, unde 
a participat la reuniunea Comitetului 
O.U.A. pentru problemele Orientului 
Apropiat, că prima misiune de me
diere între Egipt și Israel, întreprinsă 
de el și de alți trei șefi de stat afri
cani, este „promițătoare și încuraja
toare", transmite agenția Reuter.

sosirea sa la

NOUAKCHOTT 15 (Agerpres). — 
Președintele Maurițaniei, Moktar 
Ould Daddah, care îndeplinește și 
funcția de președinte în exercițiu al 
Organizației Unității Africane, a de
clarat la sosirea sa la Nouakchott 
venind de la reuniunea desfășurată 
la Dakar că „va transmite secretaru
lui general al O.N.U. totalitatea ma
terialelor comitetului", și că respec
tivul comitet „și-a încheiat practic 
mandatul care i-a fost încredințat de 
reuniunea la nivel înalt a O.U.A. de 
la Addis-Abeba, in iunie a.c.“.
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