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CINCINALUL 1971-1975

CREȘTE ÎN RITM SUSȚINUT
EFICIENȚA PRODUCȚIEI
MATERIALE, A ÎNTREGII
ACTIVITĂȚI ECONOMICE

în dimensiunile și complexitatea 
sarcinilor sale, noul plan cincinal — 
care marchează o etapă deosebit de 
importantă pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în țara noastră — are ca o ca
racteristică definitorie, esențială, 
creșterea eficienței întregii acti
vități economice. Orientarea stă
ruitoare de către partid a activi
tății noastre spre sporirea în 
ritm susținut a eficienței — latură 
fundamentală a ridicării calitative a 
activității în toate domeniile, ce ca
racterizează întregul cincinal — are 
o deosebită importanță, întrucît pe 
această cale se realizează un spor 
mai mare de venit național, creîn- 
du-se resurse crescînde pentru dez
voltarea și perfecționarea forțelor de 
producție, pentru mărirea avuției 
naționale, și, totodată, noi posibili
tăți pentru ridicarea nivelului de

trai al populației. In acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublima 
în Raportul C.C. al P.C.R. prezen
tat la cel de-al X-lea Congres al 
partidului că ....efortul pentru spo
rirea eficienței producției materiale, 
pentru ridicarea calitativă a întregii 
noastre activități economice repre
zintă o problemă fundamentală a 
construcției socialismului în etapa ac
tuală. Realizarea acestui obiectiv va 
asigura dezvoltarea tot mai dinami
că a României pe calea progresului 
și bunei stări, va accelera mersul 
nostru înainte pe drumul civilizației 
socialiste".

Planul cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe perioada 1971— 
1975 exprimă cu fidelitate această o- 
rientare științifică, fundamentală, a 
politicii partidului nostru, înscriind 
ca un obiectiv central al activității 
în fiecare ramură a economiei, în
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5 000 000
TONE DE OTEL

La invitația secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Federative

Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, va face o vizită de prie
tenie în Republica Socialistă 
mânia, începînd cu data de 23 
iembrie 1971.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Miercuri, 17 noiembrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit pe Vasile Ivano- 
vici Drozdenko, ambasadorul

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe ziarista Virginia Vidai, 
de la „El Siglo“, ziarul Partidului 
Comunist din Chile, care face o 
vizită în țara noastră.

extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. la București, la cererea a- 
cestuia.

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

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat ziaristei chili
ene un interviu.

La primire a participat Constan
tin Mitea, consilier la C.C. 
P.C.R.

Recoltarea culturilor de toamnă 
este practic încheiată. Adevărat, 
în unele locuri, așa cum am fost 
informați la minister, pe cimp se 
mai găsesc unele cantități de 
sfeclă de zahăr, cartofi și legume 
rădăcinoase. De asemenea, mai 
sînt de strîns și de însilozat co
cenii de porumb de pe suprafețe 
însemnate. S-a încheiat și semăna
tul cerealelor de toamnă. Griul, 
secara și orzul au răsărit, acope
rind cu covorul lor verde cîmpiile 
țării. Datorită umezelii din sol și a 
temperaturilor ridicate din ultima 
perioadă, procesul de înfrățire a 
griului decurge normal incit plan
tele vor putea intra în iarnă vi
guroase.

Pentru obținerea unor recolte 
mari în anul viitor este necesar ca 
in fiecare unitate agricolă să con
tinue, cu toate forțele, efectuarea 
arăturilor de toamnă pînă Ia în
cheierea acestei lucrări pe toate 
suprafețele prevăzute. Potrivit da
telor centralizate la minister, re
zultă că pînă la data de 17 no
iembrie arăturile pentru însămîn- 
țările de primăvară au fost exe
cutate în proporție de 67 la sută in 
întreprinderile agricole de stat și 
72 la sută în cooperativele agricole. 
Ținînd seama de timpul înaintat, re
zultatele obținute pînă acum nu pot 
fi considerate mulțumitoare. Cu 
forța mecanică de care dispunem și 
timpul frumos care a existat in 
această toamnă, pînă la această 
dată puteau fi arate suprafețe 
mult mai mari. Rămînerea în urmă 
se datorește, în principal, concep
ției potrivit căreia mai este destul 
timp pentru executarea arăturilor. 
Or, experiența celorlalți ani a de
monstrat că amînarea de la o zi la 
alta a acestei lucrări, pînă ci nd 
timpul nu mai permite intrarea 
tractoarelor în cimp, face ca supra
fețe mari să rămînă nearate.

Puteau fi executate pînă la aceas
tă dată arături pe suprafețe mai 
mari ? Evident că da. în multe în
treprinderi agricole de stat, cum sînt 
cele din județele Dolj, Galați, Tul- 
cea, Bistrița-Năsăud, Cluj, se ară, 
în aceste zile, ultimele sute de hec
tare. Lucrările sînt avansate 
și în cooperativele agricole din 
județele Cluj, Alba, Bistrița-Nă- 
săud, Tulcea, Bihor, Vîlcea, Gorj, 
Mehedinți, Bacău, Vaslui, Botoșani, 
Suceava, Maramureș. Dispun aceste

județe de condiții speciale față de 
cele rămase în urmă ? Nu ! Singura 
„condiție specială" este buna orga
nizare a muncii. în cele mai multe 
unități din aceste județe imediat 
ce s-a terminat de recoltat și trans
portat producția din cimp, iar în 
unele locuri chiar paralel cu aceste 
acțiuni, toate tractoarele disponibile 
au fost folosite fără întîrziere la 
executarea arăturilor.

Am arătat la început că în între
prinderile agricole de stat arăturile 
de toamnă au fost executate în pro
porție de 67 la sută, iar în coope
rativele agricole — 72 la sută. Dar 
aceste procente medii ascund dife
rențe mari de la un județ la altul. 
Pînă ieri, în cooperativele agricole 
din județul Ialomița au fost arate 
110 200 hectare — o suprafață des
tul de mare — dar care reprezintă 
numai 58 la sută din plan. Aceeași 
situație se întîlnește și în județul 
Teleorman, unde s-au făcut arături 
pe numai 52 la sută din suprafețele 
planificate. Există pericolul ca în 
cazul înrăutățirii timpului, supra
fețe însemnate să rămînă nearate, 
ceea ce ar constitui un prejudiciu 
pentru viitoarea . recoltă. Pentru a 
se evita asemenea situații, se im
pune o organizare temeinic “ _ ___
cii în toate unitățile agricole incit 
mașinile să fie utilizate la întreaga 
capacitate zi și noapte.

Paralel, trebuie desfășurate in
tens și celelalte acțiuni de sezon : 
plantarea pomilor fructiferi și în
grijirea livezilor, desfundarea te
renului pentru viitoarele plantații 
de viță de vie, pregătirea terenului 
și fertilizarea pe suprafețele care 
urmează să fie cultivate cu legume, 
amenajarea solariilor etc. Se con
stată serioase rămîneri în urmă în
deosebi în ce privește plantarea 
pomilor fructiferi, lucrare care în 
multe județe nici nu a început.

Pentru obținerea unor recolte 
mari în anul viitor — sarcină de 
mare răspundere pusă de conduce
rea partidului în fața oamenilor 
muncii din agricultură — se impune 
ca toate lucrările agricole 
nă să fie executate în 
bune condiții. De aceea, 
și organizațiile de partid, 
agricole, conducerile de unități agri
cole să se ocupe cu cea mai mare 
răspundere de urgentarea și înche
ierea lor în timpul cel mai scurt.

toate domeniile, preocuparea pentru 
ridicarea eficienței economice. Desi
gur, această sarcină economică ca
pătă în construcția noului plan cin
cinal un caracter deosebit de com
plex, ea aflîndu-se într-o relație di
rectă de intercondiționare cu între
gul ansamblu de factori economici 
și social-politici care contribuie la 
dezvoltarea economiei naționale. 
Concepută în perspectiva celor cinci 
ani, la proporțiile și complexitatea 
întregii economii, eficiența economi
că se definește prin formularea a- 
celor exigențe care asigură, conco
mitent, lărgirea bazei de materii pri
me și valorificarea superioară a a- 
cestora, o structură modernă a pro
ducției materiale prin dezvoltarea 
susținută a ramurilor și subramuri- 
Ior strîns legate de progresul știin- 
țifico-tehnic contemporan, utilizarea 
rațională a capacităților de produc
ție și forței de muncă, creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea necon
tenită a calității producției și redu
cerea prețului de cost. Este evident 
că punînd în centrul preocupărilor 
tuturor lucrătorilor din ramurile pro
ductive, ca unul din obiectivele e- 
sențiale, direcționale, creșterea efi
cienței; economice, partidul vizează, 
în primul rînd, sporirea capacității 
economiei noastre de â“ crea veni
tul net, de a aduce o contribuție 
maximă la creșterea venitului na
țional.

Expresia cea mai sintetică a efi
cienței economice este dată de co
relația care există intre ritmul de 
creștere a produsului 
ritmul de creștere a 
țional. Economiștii au 
genere, corelația este 
cînd ritmul de creștere a venitului 
național devansează ritmul de creș
tere a produsului social. Și pentru 
prima oară, intr-un cincinal intreg, 
se prevede ca venitul național să 
crească mai repede decît produsul 
social. In această situație, se poate 
afirma că societatea va obține, la 
aceeași mărime a cheltuielilor de 
producție, o mărime sporită de ve
nit național. Dinamica mai accen
tuată a venitului național decît cea 
a produsului social exprimă capaci
tatea economiei noastre de a eco
nomisi și valorifica superior mate
riile prime șLmaterialele, de a crește 
substanțial ponderea muncii com
plexe in realizarea unor produse, de 
a asigura o înaltă productivitate a 
muncii — intr-un cuvînt, de a reali
za, cu fondurile tehnice și materia
le de care dispunem, maximum de 
producție, cu costuri cît mai reduse 
și la un nivel calitativ tot mai. înalt.

Imense rezerve de sporire a efi
cienței generale a economiei noastre

Viorel SĂLĂGEAN

Ieri dimineață ne aflam pe plat
forma de elaborare a oțelului gălă- 
țean. După un anume ritual, ce ține 
de tainele și frumusețea acestei me
serii, oțelarii din schimbul condus 
de inginerii Al. Ivăhescu și Mihai Ple- 
șan pregăteau elaborarea unei noi șar
je. In camera de comandă, prim topito- 
rul Al. Stoica, Erou al Muncii Socia
liste, printr-o simplă manevrare a 
unei manete face să coboare în con- 
vertizor lancea de insuflare a oxi
genului. In mai puțin de o oră, în 
convertizor are loc un tainic proces 
chimic. Apoi, după scoaterea lancei, 
trenul cu uriașa oală de încărcare a 
tras sub convertizorul în care este 
vărsată masa lichidă de oțel. Un șu
voi de foc aruncă în jur o lumină 
orbitoare. Șarja cu numărul 12 653 
consemnează un nou succes al oțe- 
larilor gălățeni : în trei ani și 5 luni, 
cît a trecut de la data elaborării 
primei șarje de oțel, aici, la Combi
natul siderurgic din Galați, s-au pro
dus 5 milioane tone oțel, cantitate 
care depășește de 17 ori producția 
realizată în România în anul 1938.

Elaborarea oțelului în convertizoa- 
re, ne spunea ing. Gh. Drișcu, șeful 
secției oțelărie, unul din oamenii care 
se află la Galați de la baterea pri
mului pilon la construcția acestei 
secții, a ridicat în fața noastră o se
rie de -prbblerne. Noi, iji cînd spun așa 
mă gîndesc la întreg colectivul oțe
lăriei, a trebuit să ne însușim te
meinic procesul de fabricație pentru 
a ! plămădi în marile retorte oțelul. 
Procesul tehnologic este cu totul 
nou, iar oțelăria este complet auto
matizată. în țara noastră nu se mai 
elaborează oțel după un asemenea 
procedeu, a ținut să precizeze ing. 
Dan Dulamă', omul care doar cu trei 
ani în urmă a elaborat aici, la Ga
lați, prima șarjă de oțel. Știam că 
trebuie să învingem și am învins.

Inițial, realizam 150 de șarje pe 
campanie, ne declară prim oțelarul 
Al. Stoica. Acum atingem, în mod cu
rent, 250 de șarje pe campanie, fără 
să mai vorbim de faptul că am atins 
și un record : 496 șarje pe campanie.

...Urmăream uriașa oală, pe care 
cineva scrisese cifra 5 milioane tone, 
parcurgînd drumul spre operația de 
turnare. Și în timp ce oțelul își in-

cepea scurta odihnă în lingotie- 
re, ne-am mai notat faptul că 
oțelarii gălățeni au realizat circa 150 
de mărci de oțel, iar angajamentul 
pe acest an de a da țării suplimentar 
peste 30 000 tone oțel a fost îndepli
nit și depășit, pînă ieri dimineață rea- 
lizîndu-se peste plan 32 000 tone oțel.

Manifestîndu-și hotărârea fermă de 
a-și îndeplini și pe viitor, în mod e- 
xemplar, sarcinile pe care partidul le 
pune în fața lor, siderurgiștii gălă
țeni au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune, printre altele : „La 
realizarea acestui succes, ca și la în
deplinirea, cu două luni mai devre
me, a angajamentului anual, de a da 
peste plan 30 000 tone oțel, a con
tribuit, într-o măsură considerabilă, 
entuziasmul creat de programul ini
țiat de către partid, sub directa 
dumneavoastră îndrumare, pentru e- 
dificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate, a orânduirii bazate 
pe triumful deplin al principiilor eti
cii și echității socialiste".'

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteli

(Continuare în pag. a IH-a)
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DE VOINȚĂ Șl ACȚIUNE

A PARTIDULUI, A POPORULUI

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

tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Felicitările prietenești pe care Excelența Voastră mi le-a adresat cu 

Ocazia sărbătorii naționale a Austriei m-au bucurat foarte mult.
Doresc să exprim pentru aceasta mulțumirile mele cordiale.

Dr. H. C. FRANZ JONAS
Președintele Republicii Austria

— Ați pregătit borhotul 
de prune pentru livrare ?

— Pregătit, tovarășe di
rector, se poate ?! Pentru 
noi, disciplina...

— Dar calitatea, ați asi
gurat-o ? Aveți grijă. în
treprinderea de industrie 
locală-Pucioasa din Dîmbo
vița este singurul nostru 
beneficiar. Abia l-am gă
sit. Vedeți cum vă purtați 
cu el. Tovarășe Donose, cu 
dumneata vorbesc. Fii foarte 
atent. De trei ani, de cînd 
silit director, ți-am mai im
putat'vreo 27 000 de lei, așa 
că vezi...

— Văd, tovarășe director, 
cum să nu văd, tocmai eu 
să. nu văd ?! Și n-am uitat, 
cum să uit ? Nu m-ați ier
tat tot dumneavoastră pînă 
acu’ de două ori ? Eu să 
uit ?! Eu să nu văd ?!!

Și a văzut, 
a-ntîia (trebuia 
Cantitatea : nu 
tă, dar s-a
— cu pămînt, 
tre ; în plus, butoaie 
murături și frunză de viță 
dispersate „strategic" prin
tre cele cu borhot. Totul, 
trimis pe adresa întreprin
derii sus citate. Expeditor : 
întreprinderea pentru pro
ducerea, valorificarea și in
dustrializarea legumelor și 
fructelor — Vaslui. Director
— Gheorghe Teodorescu ; 
șef serviciu producție — 
Constantin Bălan ; contabil- 
șef — Emil Pilă.

Nu garantăm exactitatea 
dialogului dintre director și 
Ion Donose, fost șef al de
pozitului de semiindustria- 
lizare la I.P.V.I.L.F. Garan
tăm însă exactitatea fapte
lor. De altfel, nu sînt sin
gurele. Nici ale lui Donose, 
nici ale altora. Donose a 
păgubit întreprinderea cu 
157 000 lei, după ce o mai

Calitatea : 
să fie), 

era toa- 
completat 
cu pie- 

cu

Moment obișnuit și totuși ine
dit pe platforma oțelăriei gâ- 
lâfene : fotoreporterul nostru 
S. Cristian surprinde pe pelicu
lă șarja nr. 12 653,
marcat elaborarea celui de-al 
cincilea milion de tone de otel

care a

păgubise in două rinduri : 
cu 22 000 de 
cu 5 000 lei.
conducerea a 
— lui I. D. i 
contractul de 
și altora — pentru „incom
petență".

La filiala județeană

tablou : o familie de oa
meni gospodari muncesc 
trei anotimpuri pe an, de 
dimineața și pînă se înnop
tează — uneori și noaptea 
— pentru ca să semene, să 
cultive, să planteze, să în
grijească și să culeagă hra
na necesară ei și altor fa-

roșii, fructe, să nu-și țină 
socotelile la zi etc.

Ce s-ar putea crede des
pre un astfel de „valorifi
cator" ? Există mai multe 
posibilități : este ori caz 
patologic, ori necinstit, ori 
nepriceput, ori toate laolal
tă ț Fiecare dintre răspun-

O întrebare în numelș eticii socialiste

Cum gospodăriți bunurile
pe care vi le-a

Băncii pentru agricultură, 
I.P.V.I.L.F.-Vaslui figurea- . 
ză, încă din 1968, cu 1 453 000 
de lei — pagube produse 
tot după „sistem Donose". 
Motive invocate ? De regulă 
— lipsa spațiilor de depozi
tare adecvate și faptul că 
se lucrează cu produse ușor 
depreciabile. Motive reale ? 
Neglijența, dezinteresul, ho
ția.

Imaginați-vă următorul

milii. Imaginați-vă că fami
lia respectivă își încredin
țează produsele spre valori
ficare unui individ care, 
în loc să păstreze și să co
mercializeze produsele în 
condiții la fel de proprii pe 
cit a fost de proprie munca 
producătorilor, se apucă să 
toarne pietre, pămînt și ni
sip în butoaiele cu con
serve, să lase să se strice 
zeci de tone de cartofi,

șurile posibile este la fel 
de dureros.

Din păcate, un astfel de 
„valorificator" nu trebuie 
imaginat. Există chiar mai 
mulți la I.P.V.I.L.F.-Vaslui.

— De ce ați turnat pietre 
și pămînt în butoaie ?

— Nu eu, Ion Donose, 
răspundeam de calitatea 
produselor, ci tehnicianul 
Dumitru Dumitriu (textual 
— n.n.).

— De ce s-au stricat anul 
trecut cele 80 000 de kilo
grame de cartofi aflați în 
gestiunea lui C. Parvana și 
D. Arcăleanu ?

— Nu s-a respectat teh
nologia de însilozare. Avem 
un tehnician care se ocupă 
cu asta. Dumitru Dumitriu.

Răspunsul directorului 
Gheorghe Teodorescu sună 
senin, de parcă prejudiciul 
n-ar afecta întreprinderea 
pe care o conduce.

— De ce nu s-a respec
tat tehnologia ?

— Cînd m-am dus pe la 
silozurile respective era 
prea tîrziu. Ieșea fum din 
cartofi. Răspunsul aparține 
tehnicianului D. D.

— Cum de a reușit 
stantin Buiacu, fostul 
de coloană auto de la
trul Bîrlad, să vă păgu
bească întreprinderea cu 
374 384 lei ?

— De fapt, în cazul Iui 
Buiacu nu este vorba de o 
pagubă propriu-zisă, ci de o 
însușire (!) a unor sume de 
bani de către o întreprin
dere la care era salariat 
respectivul (Autobaza Bîr
lad) de la o alta (C.L.F. 
Bîrlad) — ne răspunde Gh. 
Teodorescu.

...Și cînd te gîndești că 
în cazul lui Buiacu nu este 
vorba decît 
falsificare 
curs !

— Cum 
Vulpe, în

• DEPARTE SÎNT 
UNEORI CEI 
DE APROAPE

Con- 
șef

Cen-

a

a

de o 
foilor

putut 
numai

clasică
de par-

Vasile 
cîteva

Mircea BUNEA 
Vasile IANCU

(Continuare în pag. a IV-a)

(De ce, pentru proble

me care pot fi rezol

vate pe plan local, ce
tățenii se adresează di

rect organelor centrale) 

• PREȘEDINTELE 
CÎȘTIGĂ PARIUL, 
DAR COOPERA

TIVA ÎȘI PIERDE 
BUNA REPUTAȚIE 
(însemnări privind ser

viciu® ia domiciliul cii-

enților)

• SCRISORI
CĂTRE REDACȚIE
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Totuși, unde servim un prinz dietetic? Cînd iresponse

CETĂȚENESC
Dialogul purtat, în forme 

multiple, între cetățeni și 
organele de stat reprezintă 
o caracteristică a democra
ției socialiste ; îmbunătă
țirea formelor de partici
pare a maselor la condu
cerea, la rezolvarea oricăror 
treburi care interesează co
lectivitatea, constituie — 
pentru partidul nostru — o 
preocupare permanentă, 
în documentele de partid 
a fost relevată nu o dată 
însemnătatea instaurării — 
la toate organele și organis
mele care acționează în 
stat — a unui climat de so
licitudine și receptivitate 
față de doleanțele cetățe
nilor, evidențiindu-se. în 
acest sens, sarcinile specifi
ce organelor locale, ca pri
me foruri cărora li se adre
sează aceștia.

O garanție a înfăptuirii 
acestei cerințe o constituie 
exercitarea dreptului de 
petiționare : în Decretul 
534/1966 sînt prevăzute în 
amănunt modalitățile, ter
menele și obligațiile orga
nelor de stat în privința 
rezolvării oricăror reclama- 
ții, sesizări și propuneri 
provenite din partea cetă
țenilor.

Interesul față de nevoile 
și solicitările oamenilor 
este o trăsătură de bază 
în activitatea organelor 
locale, preocupate în tot 
mai mare măsură de a 
asigura o eficiență sporită 
modului de rezolvare a 
scrisorilor, de organizare și 
finalizare a audiențelor — 
dovadă concludentă fiind 
însăși încrederea crescîndă 
cu care li se adresează ce
tățenii.

Ținînd seama de atribu
țiile largi cu care sînt în
vestite, de prezența lor ne
mijlocită pînă în cele mai 
mici unități administrativ- 
teritoriale, este firesc ca se
sizările, propunerile, să se 
îndrepte în primul rînd 
către organele locale, cele 
mai în măsură să cunoas
că atît situația de fapt, cît 
și posibilitățile 
vare. în 
observă 
adresate 
centrale 
măr cu mult pe cele expe
diate organelor .locale. Nu , 
putem să nu notăm aici 
faptul că sînt cetățeni care, 
pentru orice-fleac, în ciuda 
unor explicații și discuții, 
adeseori amănunțite, nu 
vor să dea crezare argu
mentelor care dovedesc 
șubrezenia susținerilor lor 
și continuă să răspîndeas- 
că aceleași sesizări chiar 
la mai multe foruri 
trale deodată. Nu e 
puțin adevărat că numărul 
acestor cazuri este neîn
semnat în raport cu feno
menul semnalat, că ele nu 
pot constitui o explicație 
a procentului mare de 
scrisori adresate direct or
ganelor centrale. în cerce
tarea cauzelor acestui fe
nomen am început investi
gațiile noastre prin a re
face. în sens invers, dru
mul unor astfel de scrisori, 
adresate forurilor cen
trale, pentru a sta în final 
de vorbă cu înșiși autorii 
lor, pe marginea împreju
rărilor care i-au îndemnat 
să aleagă această cale.

...Vasile Popescu, din 
comuna Teișani, județul 
Prahova, voia să știe care 
este situația exactă în pri
vința construcției școlii din 
comună și cum vor fi uti
lizate fondurile bănești. A 
solicitat — în numele co
mitetului de cetățeni pen
tru contribuția bănească, 
din care făcea și el parte 
— lămuriri tocmai de la 
Consiliul de Stat. De ce 
tocmai de aici? Fiindcă răs
punsul primit de la secre
tarul comitetului executiv al 
consiliului popular al co
munei n-a oferit decît... ne
dumeriri :

— Ni s-a spus pur și 
simplu că acestea nu sînt 
probleme de competența 
noastră ne-a relatat

petiționarul V. P. Nu eram 
mulțumiți nici de felul 
construcției, nici de execu
ția lucrării... 
scris și noi

Am vrut 
și opinia secretarului 
mitetului executiv al 
munei, Nicolae Plăieșu. în 
linii mari, părea a crede că 
treaba oamenilor e să plă
tească și a consiliului să 
hotărască :

— N-avea rost să mai 
dau explicații... Și așa nu 
înțelegeau ei mare lucru 
ce-i cu fondurile astea...

în loc să răspundă lim
pede — cum se cuvenea,

comitetul

trimită 
răspuns

cen- 
mai

de rezol- 
unele locuri se 

însă că scrisorile 
direct organelor 
depășesc ca nu

Atunci, am 
mai departe... 
să cunoaștem 

co- 
co-

gravă a

îns sau altul să se cram
poneze în a sesiza exclu
siv organele centrale, și 
alta ca un asemenea pro
cent de scrisori să-și de
plaseze centrul de greutate 
de jos în sus. Cauzele ?

— Organele subordonate 
— ne oferă din prim răs
puns tovarășul Vasile Chi- 
vulescu, prim-vicepreședin- 
te al comitetului executiv 
al Consiliului popular ju
dețean Prahova — nu țin 
seama, uneori, nu numai 
de cererile cetățenilor, dar 
nici de indicațiile noastre. 
Asemenea fenomene am 
constatat, de exemplu, în

era o chestiune de mare 
utilitate . pentru locuitorii 
din două sate învecinate, 
nevoiți, altminteri, să stră
bată kilometri întregi după 
cele mai uzuale medica
mente. O chestiune cît 
poate de simplă : 
probleme de spațiu, 
nevoia unui personal
meros, ori cu calificare 
deosebită... Cu toate aces
tea, sătenii au adresat pe
tiția lor, întregită cu o lis
tă de vreo 80 de nume, 
direct... Ministerului 
tații 1 De ce tocmai 
cînd acest lucru îl putea

se 
nici 
nici 
nu-

Sănă-
aici,

DEPARTE SlNT
UNEORI

CEI DE APROAPE
DE CE, PENTRU PROBLEME CARE POT FI REZOLVATE PE PLAN 

LOCAL, CETĂȚENII SE ADRESEAZĂ DIRECT 
ORGANELOR CENTRALE

de altfel, să i se răspundă 
oricărui contribuabil — a- 
roganța secretarului de co
mitet executiv merge pînă 
la refuzul de a da expli
cații chiar comitetului de 
sprijin pentru’ construcția 
școlii. O asemenea poziție 
nu se putea să nu-1 în
demne pe cetățean să se a- 
dreseze „sus", tă!ndu-i cu
rajul de a mai dialoga cu . 
un astfel de funcționar.

Din păcate, nici poziția 
comitetului' executiv al 
consiliului popular jude
țean, căruia i-a revenit 
sarcina cercetării acestor 
lucruri, n-a fost mai cate
gorică în a pune ordine 
în situația creată, deși a- 
cest fapt, în aparență mi
nor, numea o atitudine cu 
o mai largă extindere, indi
ca o perturbare 
dialogului dintre autorități 
și cetățeni. Or, 
executiv și organismele sale 
de lucru au reținut numai 
faptul strict, tratîndu-1 ca 
pe o chestiune oarecare, ca 
pe un conflict neînsemnat, 
mulțumindu-se să 
petiționarului un 
formal în care se consem
nează vag că „s-au dat 
indicații" primăriei din Tei
șani „să asigure colabora
rea cu comitetele de spri
jin", fără ca celelalte as
pecte din cuprinsul sesiză
rii (neglijență, risipă pe 
șantierul școlii) să-și fi gă
sit locul în acest răspuns. 
La atît s-a rezumat inter
venția forului județean, în 
loc să se analizeze ime
diat această situație în co
mitetul executiv al consi
liului popular comunal și să 
se discute cu cetățenii pen
tru a găsi pe loc rezolva
rea problemei, astfel incit 
conlucrarea dintre aceștia și 
autorități să-și urmeze 
cursul firesc.

Și ca în orice dialog, cînd 
unul din parteneri nu pare 
îpdeajuns de receptiv și 
atent, celălalt se adre
sează altui interlocutor. 
Așa se face că procentul 
scrisorilor adresate direct 
forurilor centrale este une
ori atît de mare; de exem
plu, peste o treime din 
numărul petiționarilor din 
județul Prahova și aproape 
două treimi din județul 
Bacău au ocolit organele 
locale. Evident, pentru in
stituțiile cărora cetățenii e- 
vită să li se adreseze nu 
este un motiv de mîndrie, ci 
dimpotrivă; una este ca un

comunele Albești, Jugu- 
reni, Tomșani, unde sesiză
rile și cererile cetățenilor 
erau încuiate în sertare, 
fără să li se dea nici un 
răspuns. Este și vina unor 
direcții din cadrul 
liului, care nu 
îndrumare și 
corespunzător, 
rilor de teren 
că să-și

consi- 
exercită o 
un control 

a inspecto- 
care încear- 

rezolve sarcinile 
mai mult cu ajutorul tele
fonului. Există, pe de altă 
parte, o anume comodita
te, o lipsă de responsabili
tate a celor investiți cu 
aceste îndatoriri ; unora, 
rezolvarea scrisorilor pri
mite din partea cetățenilor 
li se pare o corvoadă. în
cercăm acum să remediem 
aceste lipsuri — în parte 
imputabile și nouă — prin- 
tr-o acțiune de control, e- 
fectuată de colective crea
te recent în acest scop, la 
nivelul comitetului jude
țean de partid și a comite
tului executiv urmînd a lua, 
în consecință, măsurile 
respunzătoare.

Activitatea legată 
exercitarea dreptului 
petiționare nu se poate li
mita la o simplă ocupație 
de rutină ; ea incumbă 
sarcini complexe, care — 
îndeplinite pretutindeni în 
spiritul unei înalte respon
sabilități civice — contri
buie în mod nemijlocit la 
stimularea inițiativei ma
selor, la întărirea și res
pectarea unei discipline ri
guroase în toate domeniile 
vieții sociale.

...Reînființarea unui punct 
farmaceutic în satul Go- 
ioasa, aparținînd de comu
na Agăș,

co-

de 
de

județul Bacău,

nostru a publicat, 
timp în urmă, re- 
unei anchete pri-

Ziarul 
cu cîtva 
zultatul ___ ______ ....
vind organizarea serviciilor 
de intervenție urgentă la 
domiciliu. Subliniam, cu a- 
cel prilej, necesitatea per
fecționării activității unită
ților care au în profilul pre
ocupărilor asemenea servi
cii, întrucît, în majoritatea 
cazurilor cercetate, nivelul 
organizării, la acea dată, 
era nesatisfăcător. Recent, 
în mai multe localități din 
țară, am supus unui test 
respectivele servicii, în do
rința de a afla situația lor 
actuală.

...Brașov. Din biroul pre
ședintelui cooperativei meș
teșugărești „Tehnica", for
măm, la telefon, numărul 
23209.

— Alo!,, Auto-service-ul“? 
Mi s-a defectat mașina. 
V-aș ruga să trimiteți pe 
cineva... ;

— Nu se poate, tovarășe ! 
— vine răspunsul de la 
celălalt capăt al firului. 
Auto-utilitara noastră e 
stricată de două zile.

— Dar și un mecanic ar 
fi poate suficient — insis
tăm noi.

— Și cu ce să vină ? Cu 
troleibuzul ?
A.C.R.
- Ce 

exclamă 
ascultase 
că nu mai sînt probleme la 
„auto-service".

Sunăm la A.C.R., la nu
mărul afișat pe panourile 
din oraș și din împreju
rimi.
- 11625 ? Motorul de 

mașină nu pornește...
— Alo ! Alo ! — ne

prește brusc 
greșit adresa. Aici sînt bi
rourile A.C.R. încercați la 
atelier, la 15621.

încercați la
mentalitate ! —

președintele, care 
discuția. Credeam

la
o-

o voce. Ați

rezolva direcția sanitară i 
județului ?

— întrebați de 
ne-a zis președinta 
tetului de femei din 
mună, Elena 
Apăi, să vedeți, 
mai cerut și pe plan local 
reînființarea punctului far
maceutic ; dacă am văzut 
că nu e rost să se facă 
ceva, ne-am zis : hai să 
scriem direct la Buqurești, 
poate așa s-o scutura a- 
morțeala. Așa a și fost, în 
scurt timp s-a și amenajat, 
numai că trebuie să scriem 
iarăși... fiindcă 
care-1 luase în 
fost mutată și iar s-a des
ființat...

Nu mai intrăm în detalii. 
Acesta este adevărul pe 
care de cîteva luni orga
nele sanitare din județ par 
a-1 fi uitat cu totul ; în 
schimb, au început oa
menii să reînvețe

Neculai Copăcel, 
Urechești — Bacău, 
nu-i trebuia punct 
ceutic, ci o banală 
zație de construcție 
a-și face casă, s-a 
tot unuia din forurile cen
trale, 
refuza 
rizația, 
purile,

. la notariat n-a putut 
cheia act de cumpărare 
pentru că... ajunsese — nici 
mai mult nici mai puțin — 
să-și cumpere propriul loc

, de casă, cu care era în
scris, de altfel, șl în regis
trul agricol, cum a con-

ce 1 — 
comi- 

co- 
Giurcan. 
noi am

tovarășa 
primire a

cu totul ; 
început 

naveta.
> din 

deși 
farma- 
autori- 
pentru 

adresat

Motivul ? Primăria 
să-i elibereze auto- 
fiindcă n-avea, chi- 
act de proprietate ; 

în-

statat în cele din urmă 
chiar primăria în cauză.

Arătam mai sus cit este 
de mare, în acest județ, 
procentul de scrisori expe
diate de semnatari direct 
pe adresa diferitelor or
gane centrale ; recunoaște 
acest lucru și tovarășul 
Constantin Velisar, secre
tarul comitetului executiv 
al Consiliului popular al 
județului Bacău, numai că 
explicațiile sale abundă în 
justificări de genul : „în u- 
nele situații n-avem posi
bilități suficiente să satis
facem cerințele cetățenilor. 
Ne străduim să le explicăm 
acest lucru, dar probabil nu 
se lasă convinși, nu au răb
dare să mai aștepte și a- 
tunci scriu sus"..

Desigur, sînt și împreju
rări care nu permit rezol
varea imediată a oricăror 
doleanțe ale cetățenilor, 
unele dintre ele cer timp, 
altele nu pot fi rezolvate 
în modul conceput de soli- 
citanți ; este însă de dato
ria organelor în cauză să 
le explice clar și convin
gător acest lucru. Realita
tea dovedește însă că unii 
funcționari însărcinați cu 
astfel de atribuții nu discu- 

. tă cu cetățenii în modul 
cuvenit, nu le explică cu 
franchețe, cu argumente 
convingătoare în chestiuni
le care nu pot fi rezolvate, 
în așa fel îneît, solicitantul, 
chiar dacă este nesatisfăcut 
în cererea lui, să plece de la 
organul respectiv pe deplin 
lămurit. Rădăcinile acestor 
•stări de lucruri credem că 
ar trebui căutate atît în 
modul defectuos al unor 
primării — și al altor or
gane din prima verigă a 
administrației — de a răs
punde semnalelor venite 
din partea cetățenilor, în 
lipsa unei supravegheri și 
îndrumări corespunzătoare 
din partea forurilor județe
ne, cît și in atitudinea lip
sită de răspundere, în in
dolența unor funcționari 
și chiar a unor cadre de 
răspundere de la primă
rii. Sînt lucruri care de
monstrează concludent ne
cesitatea întăririi la organe
le județene a muncii de 
supraveghere și control a- 
supra modului . cum sînt 
rezolvate, atît la comune, 
cît și la direcțiile de resort, 
scrisorile oamenilor muncii, 
pină cînd la toate organe
le va deveni o regulă tra
tarea promptă, cu simț de 
răspundere, a tuturor soli
citărilor venite din partea 
cetățenilor.

Cu prilejul recentei ple
nare a Comitetului Cen
tral al partidului, a fost 
subliniată încă o dată ne
cesitatea întăririi spiritu
lui de răspundere, a creș
terii exigenței în muncă a 
fiecărui organ de stat. în 
spiritul acestor cerințe, 
comitetele județene de 
partid trebuie să intervină 
cu mai multă insistență în 
exercitarea dreptului de 
control, să ceară comuniș
tilor din aparatul de stat 
local să se ocupe cu toată 
responsabilitatea de sarci
nile ce le revin, să nu tra
teze cu ușurință sesizările, 
să cerceteze cu răbdare și 
interes ceea ce spun, ceea 
ce scriu oamenii muncii.

Dinu POPESCU 
Alexandru BOGHIU

inexactita- 
sunăm la 

După 
rămase 

rezultat, reve
la bi-

în „Scînteia" nr. 8904 din 11 IX 
1971 s-a publicat o scrisoare, tri
misă de mine redacției, intitulată 
„Unde servim un prînz dietetic ?“. 
Direcția alimentației publice din 
Ministerul Comerțului Interior 
mi-a trimis un răspuns care mă 
face să cred că rostul și însem
nătatea alimentației dietetice n-au 
fost înțelese pe deplin. Pentru că 
nu prin fraze generale de felul 
celor din răspunsul direcției a- 
mintite — ca, de exemplu : „au 
fost difuzate rețete de preparate 
și semipreparate dietetice" ori : 
„au fost date indicații de pregătire 
a meniurilor dietetice" — se poate 
rezolva o problemă atît de impor
tantă pentru un mare număr de 
cetățeni. în ceea ce privește can
tina-restaurant a I.D.E.B., despre 
care în răspuns se afirmă că „are 
în permanență preparate diete
tice", în realitate nu pregătește ' 
nici o mîncare de regim. (O in
vestigație la fața locului 
strat că autorul scrisorii 
tate : la această cantină 
pară, într-adevăr, două 
dintre care unul mai...
dar în nici un caz dietetic. Cît des
pre indicațiile cu privire la pregă
tirea meniurilor dietetice, nu se 
știa nimic — n.r.).

După opinia mea, nu e suficient 
ca la cantină, pensiune sau restau
rant să poți găsi mămăliguță cu

a demon- 
are drep- 
se pre- 
meniuri, 
„ușurel",

brînză de vaci, sau rasol, ca să se 
poată spune despre unitatea res
pectivă că oferă meniuri dietetice; 
mîncarea de regim nu trebuie să 
fie neapărat fadă, nici meniurile 
monotone. Varietatea. conținutul 
nutritiv ridicat, prospețimea ali
mentelor, trebuie să caracterizeze 
și meniurile dietetice.

Dar unde să găsești localul 
care servește asemenea meniuri ? 
în Capitală, există un singur res
taurant dietetic — „Mureșul", re
comandat în răspunsul primit de 
la minister — care nu poate re
zolva singur problema. Cît despre 
„lacto-baruri" și „lacto-vegetarie- 
ne“, marea lor majoritate oferă de 
toate, dar mai rar sau deloc pro
duse lactate, ori vegetariene. Sau 
ți se oferă luni, ba chiar ani la 
rînd, aceleași și aceleași bucate.' 
Aceasta fiind situația, vreau sări 
conving pe tovarășii din direcția 
amintită de necesitatea acută a 
înființării unor unități de alimen
tație publică cu profil dietetic, so
luțiile recomandate de dînșii ne- 
fiind capabile să satisfacă cerințele 
legitime ale celor care au abso
lută nevoie de un asemenea regim 
alimentar.

In<j. Francisc SCHLUTTER
str. Gării de Nord, nr. 2 
București

Prea multă indulgență strică...
Sînt inginer principal la recepția 

Direcției generale tracțiune-vagoa- 
ne din cadrul Departamentului 
C. F. și îndeplinesc funcția de șef 
al serviciului recepție în uzina me
canică de material rulant Ploiești. 
Cum este de înțeles; în calitate de 
reprezentanți ai beneficiarului pro
duselor fabricate în această între
prindere. sarcina mea și a celor
lalte cadre tehnice de la serviciul 
recepție constă în supravegherea a- 
tentă a procesului de fabricație a 
vagoanelor, pentru respectarea 
strictă a tehnologiei și asigurarea 
unei calități corespunzătoare pro
duselor.

în ziua de 24 septembrie au sosit 
în întreprindere, de la uzina „Vul
can" din București, 10 funduri pen
tru vagoanele-cisternă pe patru 
osii, care se construiesc la U.M.M.R. 
Potrivit tehnologiei de fabricație, 
înainte de a fi asamblate, aceste 
piese trebuie supuse tratamentului 
termic. Presate însă de necesitatea 
recuperării unor rămîneri în urmă 
în realizarea sarcinilor de . plan, 
conducerea uzinei și serviciul 
C.T.C. au îngăduit ca opt dintre’a- 
ceste piese să fie asamblate fără a 
mai fi supuse tratamentului ter
mic. Fapt inadmisibil, de bună sea
mă. întrucît nici un fel de conside
rente nu pot sta în picioare atunci 
cînd este vorba de calitatea produ
selor, care constituie o îndatorire 
la fel de importantă' ca și realiza,- .... 
rea cantitativă a planului. în conse
cință. i-am sesizat situația ingine
rului șef al uzinei, Ion Cotorceanu, 
care a și luat măsuri pentru res
pectarea tehnologiei de fabricație.

Peste două zile, pe cînd mă aflam 
în sectorul recipienți, din cadrul 
secției a IV-a construcții metalice, 
am observat că niște lucrări de su
dură fuseseră executate necores
punzător. Cîteva minute după a- 
ceea, l-am întîlnit pe directorul u- 
zinei, Andrei Dragomir. „Bine c-ați 
apărut, tovarășe director, că tocmai 
voiam să vă ses'zez asupra unor 
lucrări de sudură necorespunzătoa
re" —i-am spus și l-am invitat să 
se convingă personal de acest lu
cru. Domnia sa s-a înroșit la față, 
a spus ceva, enervat peste măsură, 
după care am pornit împreună că
tre sectorul cu pricina. în timp ce 
treceam printre doi recipienți, m-a 
izbit puternic cu pumnul peste 
gură. Pentru moment mi-am pier
dut echilibrul, dar, după ce mi-am 
revenit, am observat că sînt plin 
de sî'nge. N-am ripostat în nici un 
fel, dar am anunțat organele com
petente despre acest act huliganic. 
M-am deplasat apoi la spitalul din 
oraș, 
doua

pentru a fi examinat, iar a 
zi mi s-a eliberat de către

bilitatea

800 OOO

costa

de le:
1969 a fost dat

Trecem peste 
tea din afișe și 
telefonul indicat, 
cîteva intervenții, 
toate fără 
nim, cu telefonul, 
rouri.

— Credeam că vă 
sează numărul așa, 
informare — ne 
persoana care ne îndrumase- 
la atelier. De sunat, 
degeaba. Cei de la 
lipsesc, pentru o 
mină, din oraș.

— Si pînă atunci ?
— Mai admirați și 

Brașovul. O săptămînă 
munte trece repede.

...Am continuat testul 
serviciul de intervenție 
caz de avarie la instalația 
electrică. Sunăm Ia coope
rativa meșteșugărească 
„întreținerea" și rugăm să 
ni se trimită, de urgență, 
la domiciliu, un tehnician 
pentru a remedia un pre
supus scurt-circuit.

— Aveți aprobare de Ia 
I.R.E.B. ? — ne întreabă re
prezentantul cooperativei 
cu care discutăm. După ce 
obțineți aprobarea, veniți1 
la noi cu o cerere.

— Bine, dar avem nevoie 
urgentă de lumină — insis
tăm.

— Sunați atunci la 
I R E B

Alo ! I.R.E.B.-ul ? Un 
scurt-circuit...

— Unde e 
înăuntru sau 
sintem luați în

— Adică, cum ? — în
cercăm să cerem o lămu
rire.

— Dacă e în instalația 
de la stîlp pînă la ' contor 
ne interesează pe noi. dacă 
e in interiorul casei, pe dv.

— Și de unde să știm noi 
unde-i defectul ?

— Nici nu trebuie. Che-

intere- 
pentru 

explică

sunați 
atelier 
săptă-

dv. 
la
eu 
în

defectul ? 
afară ? — 
primire.

de fapte, să în-mâți un specialist — sîn-
tem st'ătuiți, pe un ton 
foarte serios.

Ne-am lăsat păgubași cu ' tățile care generează situa
ția actuală. în primul rînd, 
credem că slaba organizare 
a serviciilor de intervenție 
la domiciliul cetățenilor se

lumina. Am încercat, în 
continuare să vedem cum 
am fi serviți dacă țeava 
din peretele băii

Dincolo
cercăm să stabilim sensul 
exemplelor date, mentali-

serviciul medico-legal al județului 
Prahova un certificat în care erau 
atestate lovirea și leziunea produsă 
cu acest prilej.

Desigur, în baza acestui act și a 
mărturiilor unor persoane care mă 
văzuseră imediat după incident, a- 
veam dreptul să-1 acționez în jude
cată pe agresor. Dar — mi-am zis
— este mai înțelept să aștept ver
dictul organelor de cercetare ale 
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor și ale centralei in
dustriale, care s-au deplasat chiar 
a doua zi la întreprindere și au an
chetat acest caz. devenit imediat de 
notorietate publică. Din păcate, 
însă, deși a trecut multă vreme de 
atunci — timp în care cel vinovat 
a fost sancționat pe linie de partid
— ministerul, Centrala mecanică de 
material rulant, de care ține uzi
na, n-au luat nici un fel de atitu
dine față de acest act, după părerea 
mea incompatibil cu calitatea de 
conducător al unei unități socia
liste.

Evident, cele întîmplate, deși au 
jignit demnitatea mea de om, ar 
putea părea incidentale. Dar lucru
rile nu stau așa, pentru că este cu- 

.. noscut că .pe cel în cauză îl carac
terizează comportarea brutală, ne- 
principialitatea . în ..relațiile cu oa
menii. Atari manifestări au făcut,, 
de-a lungul timpului, obiectul unor 
cercetări, dar, fiind judecate, fie
care în parte, au părut minore, 
izolate, întâmplătoare și, în conse
cință, au rămas nesancționate așa 
cum trebuie. S-a ajuns astfel la 
comiterea acestui act incalificabil, 
cu totul străin conduitei unui con
ducător de întreprindere, unui 
membru de partid, fără ca cel vi
novat să suporte consecințele fap
telor sale.

Nădăjduiesc că rîndurile de față 
vor determina, din partea organe
lor competente, o atitud'ne fermă, 
menită să curme din rădăcini ase
menea apucături care nu au nimic 
comun cu etica socialistă.

Incj. Vasile DOROHOI
Uzina mecanică
de material rulant-Ploiești

Nota redacției. înainte de 
apariția acestor rînduri ani aflat 
că, săptămîna trecută, Centrala 
mecanică de material rulant l-a 
sancționat „sever" pe cel vino
vat cu... avertisment și reduce
rea cu 290 lei a indemnizației de 
conducere pe timp dc patru 
luni.

bine interesele solicitante
lor cu cele ale unităților 
prestatoare. Dar exemplele 
ofer'te de unele localități 
arată că, deși asemenea so
luții există, nu se acțio
nează cu toată hotărîrea 
pentru a fi căutate, valori-

1
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dacă frigiderul ar 
blocată, dacă te- 
sau soba cu pe- 
fi defectat, gea- 
fi fost spart sau 
fi pierdut cheia

spart, 
avea ușa 
levizorul 
trol s-ar 
mul ar 
dacă am 
ușii de la intrarea în apar
tament etc., etc. în fiecare 
caz insă, deși era nevoie 
de o intervenție urgentă, 
aceeași situație : „nu pu
tem acum ; mai încercați", 
îh orașul Arad — aceleași 
rezultate.

datorează unei anume co
modități, dezinteresului cu 
care sînt tratate probleme
le servirii populației de 
către unii reprezentanți ai 
cooperației meșteșugărești, 
ai întreprinderilor locale 
de prestări servicii. Func
ționarea serviciilor Ia care 
ne referim în rîndurile de 
față solicită, fără îndoială, 
un plus de efort organiza
toric, pentru găsirea unor 
soluții practice care să îm-

ficate. La Brașov, Carol 
Pop, președintele coopera
tivei „Tehnica", ni se plîn- 
gea că tot timpul este tra
casat de cetățeni.

— Am ajuns un soi de 
dispecer — relata el. Port 
cu mine un carnet în care 
notez cererile celor care 
mă roagă să le trimit acasă 
un meseriaș și lată-1. după 
cum vedeți, e plin cu a- 
drese. Odată, am pus pa
riu cu un prieten că — de

în luna octombrie 
în folosința locatarilor blocul de lo
cuințe proprietate personală „Z 9" 
(10 etaje, 66 de apartamente), situat 
în mijlocul cartierului Drumul Ta
berei. încă de la mutare, locatarii 
au constatat și semnalat o seamă 
de deficiențe lăsate în urma lor de 
constructori și instalatori, atît în 
apartamente, cît și la părțile comu
ne ale imobilului. „Am fost pe de
plin încredințați — ne scrie astăzi 
un reprezentant al comitetului aso
ciației de locatari — că toate defec
țiunile vor fi înlăturate de către 
constructor în cadrul termenului le
gal de garanție, așa după cum fu
seserăm asigurați în nenumărate 
rînduri. Din păcate, însă. în pofida 
multiplelor noastre sesizări, adre-* 
sate O.C.L.P.P., constructorului 
(I.C.M. 2) Direcției generale de con
strucții și montaj, Consiliului popu
lar al municipiului București etc., 
remedierile — recunoscute de toți 
factorii ca absolut necesare — nu 
s-au făcut nici pînă astăzi. Aceasta 
este doar o latură a chestiunii, pen
tru că, ulterior, lucrurile s-au com
plicat în mod grav. Defecțiunilor 
constatate la mutare — mărunte, ca 
să le spunem așa, dar care ne-au 
dat și ne dau bătaie de cap — li 
s-au adăugat altele, care afectează 
structura de rezistență a construc
ției : insuficienta rezemare a plan- 
șeelor din beton pe diafragmele ex
terioare și interioare, fisuri în plan- 
șee și în diafragme ș.a.m.d. Gravi
tatea lucrurilor ar fi impus, din 
partea organelor de resort, măsuri 
practice imediate, în vederea conso
lidării construcției. Dar, în afara 
unor deplasări la fața locului, a 
unor expertize tehnice, a unor șe
dințe și, în ultimul timp, a unor 
măsuri provizorii de preîntîmpinare 
a cedării unor planșee din aparta
mente (proptirea lor cu stîlpi de 
susținere), nu s-a întreprins nimic 
din ceea ce era absolut necesar și 
anume începerea lucrărilor de con
solidare a clădirii".

Am vizitat, zilele trecute, acest 
imobil, devenit, în ultimul timp, 
„un caz" printre noile construcții 
din București și ne-am convins de 
temeinicia celor semnalate în scri
soarea adresată redacției de către 
locatari. Am luat, apoi, cunoștință 
de conținutul ultimei expertize teh
nice, efectuate de 
înaltă calificare, în care sînt des
crise numeroasele defecțiuni 
construcție — unele dintre ele foar
te serioase, așa cum s-a mai arătat. 
Din raportul de expertiză ne-a reți
nut, de asemenea, atenția o cifră 
impresionantă, prin dimensiunile ei: 
800 000 de lei. Aceasta reprezintă 
valoarea totală, estimativă, a lucră
rilor de reparații și remedieri ce 
trebuie executate la acest bloc. Bani 
ce trebuie cheltuiți și recuperați 
apoi de la cei vinovați de aceste 
incredibile neglijențe.

E drept, în ultimul timp, lucrurile 
au fost luate ceva mai în serios : a 
fost chemată în fața arbitrajului de 
stat întreprinderea de construcții și 
montaj nr. 2 ; ea va fi obligată să 
suporte cheltuielile legate de refa
cerea lucrărilor la acest imobil ; de 
asemenea, a 1’ost sesizată procura
tura municipiului București pentru 
a efectua cercetări și a stabili even
tualele culpe penale în sarcina per
soanelor răspunzătoare de negli
jențele de execuție la acest bloc. 
Dar, după cum este de înțeles, 
aceste acțiuni sînt de durată și nu 
răspund, în timp, necesității, apre
ciate de experți drept urgentă, de 
a „începe imediat lucrările de con
solidare" a blocului.

specialiști de

de

Alexandru STROE
P.S. Zilele trecute, biroul perma

nent al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal a 
reanalizat problema acestui bloc și 
a hotărît mutarea 
părți 
perii

din locatari, 
lucrărilor de

provizorie a unei 
în vederea înce- 
consolidare.

al bu- 
ora- 

cel 
puțin 20 de cunoscuți, pen
tru a-mi solicita un depa
nator la domiciliu. Și n-a 
trebuit să străbat tot bu
levardul pentru a cîștiga 
pariul...

întrebîndu-1 de 
luat inițiativa 
unui dispecerat, 
tele cooperativei 
în măsură să 1 
răspuns acceptabil. De ne
înțeles ne-a apărut și ati
tudinea forului tutelar al 
cooperativei — Uniunea ■ 
județeană Brașov a coope
rației meșteșugărești 
care, deși cunoaște situația 
actuală a deservirii la do- 
m'ciliu, nu a făcut nimic 
concret pentru depășirea 
neajunsurilor existente.

Defectuoasa organizare 
a serviciilor de urgență la 
domiciliu dovedește’ însă și 
un alt lucru : existența în 
rîndul celor care ar trebui 
să se ocupe de aceste ser
vicii a unei mentalități în
guste, deformate, asupra 
cerințelor deservirii popu
lației. „Ni se spune coope
rativa! „Deservirea" (Arad 
— n. a.), dar denumirea 
nu este decît parțial corec
tă — ne-a declarat pre
ședintele ei, Ion Jercan. 
în principal, ne ocupăm de 
altceva decît de deservirea 
populației cu lucrări mă
runte. Importante sînt 
pentru noi lucrările cu va
loare mare 
o comandă 
unei țevi și 
ția sanitară 
o preferăm

Ne-a venit greu să cre
dem că cele spuse veneau 
din partea unui conducător 
din rețeaua cooperației 
meșteșugărești. obligată

la un capăt la altul 
levardului central al 
șului — mă vor opri

ce nu a 
înființării 
președin- 
n-a fost 

ne dea un

de plan. între 
pentru tipirea 
a face instala- 
la toată casa, 

pe a doua".

prin structura sa organiza
torică să răspundă solici
tărilor populației. Această 
departajare artificială a 
comenzilor, după valoarea 
lor de plan, demonstrează 
cît de straniu e interpre
tată uneori noțiunea de de
servire a populației.

Există însă și o altă 
mentalitate : întrebat cum 
apreciază deservirea popu
lației din raza de activi
tate a cooperativei mește
șugărești din Curtici, pre
ședintele acesteia ne 
nea : „Nu mă laudL 
stăm foarte bine, 
planul : e realizat lună de 
lună. Este, cred, proba cea 
mai concludentă". încer- 
cînd însă să formulăm 
cîteva solicitări telefonice, 
aveam să constatăm, cu 
mirare, că realitatea este 
cu totul alta decît ne fu
sese prezentată. Reținem 
din acest exemplu nu atît 
lipsa de informare a pre
ședintelui, cît credința sa 
falsă că, în spatele unor 
hîrtii cu realizările de 
plan, trebuie să se afle, în 
mod automat, 
ideal al 
lației. Toți 
așa trebuie 
aprecierea 
operației și 
prinderi de servire nu se 
rezumă la situațiă unor in
dicatori de plan. Realiza
rea sarcinilor de plan este, 
desigur, o obligație 
importantă, dar o 
de prestări servicii 
să considere că și-a făcut 
pe deplin datoria numai a- 
tunci cînd a reușit să gă
sească mijloacele prin care 
cerințele populației au fost 
pe

spu- 
dar 

Priviți

un tablou 
servirii popu- 
cei ce gîndesc 

să înțeleagă că 
activității co- 

a oricărei între-

toarte 
unitate 

poate

den'in satisfăcute.

Mihai IONESCU
Gabriel GOIA



SCINTEIA - joi 18 noiembrie 1971 PAGINA 3

Pomul din grădină

pentru fructiera

fiecăruia

Procedeu sigur

topitoriilor de in

în 
to-

ga- 
două 
n-ar 
Gos-

aduce 
la

pentru topirea

agi na economica

UNOR MAȘINI Șl UTILAJE?

este permis lu-

a comandat a-

debutul matur
al unui colectiv

ancheta economică

aducere

trecut în-

prin prelucrarea unei tone derapidă, cu prioritate(Urmare din pag. I)

Eficiența producției

a materiilor pri- 
acestea s-au ob- 
semnul întăririi 

de disciplină în 
răspunderii față

inun
de ia 
com- 
reali-

Tomorî GEZA 
Sever UT AN

revin 
tete, in 
pe care 
secția ?

liceul

a 
subramurilor moderne, 
privesc, deopotrivă, și

Iile ȘTEFAN 
Gheorqhe BAETĂ

materiale, sporirii volu- 
muncă utilă înglobată ih 
realizarea — pe această 
unor produse de calitate 
și mai eficiente sub as-

ing. Valeriu Ciofan.
mașini și instalații

Zsuzsanna, 
Adriana 

Mihălcean 
i în între- 

muncitori

produse, gospodărirea judi- 
a fondurilor de investiții, vom 
certitudinea Înfăptuirii obiec- 
de importanță covîrșitoare 

ridicarea la un nivel superior

leu investit.

fi casate.
explicați această situație 1

tînăr

„SECUIANA

CINE POARTA RĂSPUNDEREA

în repetate rînduri conducerea 
partidului a atras atenția cadrelor 
de conducere din economie asupra 
necesității folosirii cu maximum de 
rezultate a fiecărui Z__ ______
subliniind cu claritate că continua
rea în ritm susținut a procesului de 
industrializare socialistă a țării pre
supune, pe lingă investirea unor 
mari fonduri bănești destinate lăr
girii și modernizării bazei tehnico- 
materiale, o muncă stăruitoare do 
perspectivă pentru folosirea intensivă, 
cu maximum de eficiență, a întregu
lui potențial productiv de care dis
pune economia. Numai în măsura în 
care fiecare unitate nouă dată în 
funcțiune va acționa hotărît și eficace 
pentru realizarea și depășirea într-un 
termen cit mai scurt posibil a indi
catorilor tehnico-economici proiectați, 
pentru folosirea la întreaga capacita
te a tuturor mijloacelor tehnice și 
suprafețelor productive, vor putea fi 
recuperate în timp optim investițiile, 
se va consolida, pas cu pas, tot ceea 
ce construim.

Este deosebit de îmbucurător să 
se constate că marea majoritate a 
celor mai tinere capacități de pro
ducție industriale obțin în prezent 
rezultate superioare celor stabilite 
prin planurile de producție și prin 
graficele de realizare a indicatorilor 
tehnico-economici proiectați, că nu 
puține unități industriale pot raporta 
realizarea unor indici superiori de 
utilizare a mijloacelor tehnice și a 
spațiilor productive. Complexul de 
uleiuri speciale din Ploiești, fabrica 
de mobilă din Satu-Mare, secția de 
zincare de la Uzina de sîrmă și pro
duse din sîrmă din Buzău sau fa
brica „Relaxa" din Mizil sînt doar 
cîteva exemple concludente în a- 
cest sens.

Neîndoielnic, succesele obținute 
în acest domeniu sînt un rezultat 
firesc al priceperii, abnegației și 
înaltei conștiințe cu care au muncit 
colectivele de salariați din aceste u- 
nități economice pentru folosirea ra
țională, cu maximum de randament 
a „zestrei" tehnice și a tuturor fon
durilor materiale și financiare de 
care dispun. Dacă nu ne oprim mai 
mult asupra acestor laturi pozitive, 
o facem pentru că asigurarea unei 
eficiente sporite fiecărui leu inves
tit nu constituie în fond decît o obli
gație elementară a cadrelor de răs
pundere, o îndatorire cetățenească a 
tuturor conducătorilor de întreprin
deri, centrale industriale și combi
nate. Ne vom referi, în schimb, mai 
pe larg, asupra unor situații ieșite 
din comun, în dezacord cu cerințele 
actuale, dovezi concludente ale insu
ficientei răspunderi față de angajarea 
fondurilor bănești încredințate uni
tăților economice spre administrare.

Bunăoară, la Combinatul chimic 
din Craiova, valoarea utilajelor inac
tive — multe dintre ele aduse din im
port — a ajuns la începutul acestui 
an la aproape 10 milioane lei. In ca
drul Combinatului de celuloză și hîr- 
tie din Bacău, utilajele mai vechi și 
mai noi, declarate disponibile, însu
mează în prezent 16 milioane lei.

Ce se poate spune în fața unor 
asemenea fapte? Evident este vorba, 
înainte de toate, de o gravă super
ficialitate în angajarea banilor sta
tului, de o lipsă de răspundere a 
cadrelor de conducere din aceste u- 
nități în aprecierea realistă a opor
tunității 
mijloace

efort susținut de investiții, trebuie 
bine înțeles că nimănui nu-i este 
permis să pună economia națională 
în situația de a subvenționa cheltu
ieli care nu-i aduc rezultatele scon
tate, de a procura mijloace tehnice 
doar de dragul de a avea cit mai 
multe, nimănui nu-i 
xul costisitor de a menține utilaje 
inactive.

Cine și pentru ce
ceste mijloace tehnice ? Pentru în
ceput ne localizăm investigațiile la 
Uzina „Electroputere" din Craiova. 
Valoarea utilajelor inactive însu
mează aici peste 5 milioane lei. A- 
lături de acestea, numeroase alte 
utilaje, în valoare de aproape 1 mi
lion de lei, figurează pe lista celor 
ce vor

Cum
— ne adresăm mecanicului șef al 
uzinei, -

— Unele mașini și instalații au 
devenit disponibile ca urmare a mo
dificării procesului tehnologic, iar 
altele pentru că nu erau suficient 
de încărcate.

Cu alte cuvinte, cauze obiective, 
pare să spună mecanicul șef. Cît

achiziționării diferitelor 
tehnice. Și dacă ne-am 

propus să insistăm mai mult asu
pra unor asemenea aspecte, nu am 
făcut-o decît pentru a sublinia că în 
acest domeniu al angajării fondurilor 
statului pentru achiziționarea de uti
laje nu pot și nu trebuie admise su
perficialitatea și incertitudinea. As
tăzi, cînd economia noastră națională 
este angajată în continuare într-un

sînt însă de plauzibile justifică
rile aduse, ne convingem din cele 
ce urmează. Să urmărim „soarta" 
unui utilaj de la intrarea sa pe por
țile uzinei pînă cînd a ajuns să fie 
declarat disponibil. Este vorba de 
„instalația de vopsire trafo cu ca
bină de vopsire și uscare" adusă în 
uzină în urmă cu mai bine de 7 ani și 
care a funcționat pînă în prezent nu
mai... 6 luni de zile, tn schimb, tot 
de 7 ani ea imobilizează o suprafa
ță productivă de 50 mp și aproape 
3 milioane lei, cit s-a cheltuit pen
tru achiziționarea și montarea ei.

De ce a ajuns în această situa
ție 1 Iată cîteva opinii exprimate de 
cei mai autorizați factori de răs
pundere din uzină : „Instalația nu 
este terminată, întrebați serviciul de 
investiții, ei știu mai bine care-i 
situația" (ing. Valeriu Ciofan — me
canic șef). Să-1 ascultăm deci pe 
șeful serviciului de investiții, ing. 
Mihai Stănescu :

— Rezolva doar parțial vopsirea. 
Mai mult, ea era destinată pentru 
transformatoare mici, or noi vom 
fabrica numai transformatoare mari, 
de aceea a și fost declarată dispo
nibilă de către mecanicul șef. Dar, 
este bine să discutați această chestiu
ne și cu inginerul șef al uzinei.

La rîndul său. inginerul șef al uzi
nei, Emil Mîrzan, ne-a relatat :

— Punerea instalației de vopsit în 
funcțiune. în momentul de față, ar 
necesita cheltuirea a încă 200 ooo lei. 
Nu merită însă, întrucît noi nu vom 
mai fabrica în viitor transforma
toare mici. Apoi, nici din punct de 
vedere tehnic nu corespunde. Teh
nologul șef vă poate da relații su
plimentare în acest sens.

Dar tehnologul șef nu a făcut decît 
, să repete aceleași probleme. Desigur, 
nu este economic să investești fon
duri bănești în ceva inutil produc
ției, dar atunci cînd s-au cheltuit 
cele 3 milioane de lei. cadrele de 
răspundere amintite nu au gîn- 
dit la fel, nu au manifestat aceeași 
exigență. Numai așa se explică de ce 
s-a acceptat plata unui utilaj de in
certă utilitate pentru nevoile produc
ției, mai ales că, potrivit relată
rii inginerului șef, instalația nu 
corespunde nici din punct de vedere 
tehnic. Mai greu de înțeles este însă

de ce nu s-a acționat cu operativi
tate, fie pentru adaptarea instalației 
la cerințele noi ale producției, fie 
în vederea redistribuirii acesteia 
către altă unitate. Sînt fapte care 
ne fac să credem că înalta respon
sabilitate față de administrarea 
mijloacelor bănești acționează la a- 
ceastă uzină cu... intermitențe și nu 
în mod constant, permanent. Că așa 
stau lucrurile o dovedește însuși 
faptul că acum cînd se pune între
barea : cine se face vinovat de o 
asemenea situație ? — se găsesc to
tuși oameni care să susțină : „Din 
moment ce un utilaj este declarat 
disponibil, nu mai poate fi vorba de 
pierderi. Oricînd se pot ivi posibi
lități ca ele să fie redistribuite" — 
cum, cu o aparentă naivitate, afir
mă șeful serviciului de investiții, 
ing. Mihai Stănescu.

Este o afirmație care demonstrea
ză de la sine mentalitatea greșită a 
unor cadre de răspundere de aici 
despre modul cum înțeleg să utili
zeze fondurile bănești încredințate 
spre administrare.

Din păcate, însă, această optică 
deformată, potrivit căreia o dată ce 
un utilaj a fost declarat disponibil 
factorii de conducere din întreprin
deri sînt eliberați de orice răspun
dere, mai poate fi întîlnită și în alte 
unități economice. Bunăoară, la Com
binatul de celuloză și hîrtje din Ba
cău, diferite utilaje în valoare 
de aproape 16 milioane lei, deși 
declarate disponibile, zac în unită
țile combinatului de 10—15 ani. In 
această situație se găsesc. printre 
altele, un supercalandru cu 12 val- 
țuri adus din import în anul 1952 și 
un altul în anul 1959, precum și șase 
mori conice. Consecințele ? Pe lîngă 
faptul că mijloace tehnice în care 
s-au investit bani grei stau imobi
lizate, fără a produce nimic, pre
zența lor îndelungată influențează 
negativ însăși eficiența economică. 
Este suficient să amintim în acest 
sens că numai fabrica de hîrtie din 
Letea plătește pentru asemenea mij
loace tehnice amortizări ce însu
mează anual aproape 200 000 lei. 
Cine trebuie oare să suporte aceste 
pierderi ? Un răspuns la această în
trebare se impune de la sine pentru 
că este inadmisibil să se treacă în 
contul economiei naționale pierderi, 
determinate de lipsa de răspundere 
și superficialitate în muncă de care 
dau dovadă o serie de cadre de con
ducere. Spunem aceasta, deoarece 
despre asemenea lipsuri este vorba 
și în cazul de față. Este cît se. poate 
de evident că simpla transcriere a 
denumirii unui utilaj într-o listă cu 
disponibilități, care pînă în cele din 
urmă rămîne „moartă", nu rezolvă 
nimic, nu este decît un paliativ, tră
dează un spirit de muncă funcțio
năresc, birocratic. Mai mult, o ase
menea „rezolvare" nu face altceva 
decît să demonstreze că mai există 
încă o serie de cadre de conducere 
care văd in mașini niște simple re
pere, niște simple poziții într-o listă 
oarecare și nu fonduri importante, 
mijloace tehnice menite să contri
buie la sporirea avuției naționale. 
Trebuie să fie clar pentru oricine 
că economia națională nu are ne
voie de mașini și instalații care să 
fie declarate disponibile o viață în
treagă, ci de mijloace tehnice care 
să producă cu randament maxim, să 
corespundă scopului pentru care au 
fost achiziționate. Dar atunci cînd 
nu mai pot fi folosite într-o între
prindere, ele să fie dirijate urgent 
și cu o destinație precisă spre locu
rile unde pot asigura în continuare 
rezultate economice.

Tîrgu Secuiesc, acest oraș 
multisecular, cu nu mulți 
ani în urmă n-aVea nici o 
unitate economică de im
portanță republicană. Azi 
însă, ca rezultat al poli
ticii partidului de îmbu
nătățire a repartizării te
ritoriale a forțelor de pro
ducție, Tîrgu Secuiesc este 
puternic racordat la ma
gistrala industrializării tă
rii. Pe platforma indus
trială a orașului există a- 
cum patru mari întreprin
deri de grad republican, că
rora le sînt deschise largi 
perspective de dezvoltare ta 
actualul cincinal.

Existența acestor mari 
unități — din ramurile 
construcțiilor de mașini și 
ale industriilor alimentară 
și ușoară — ne spune tov. 
Mako Arpâd, secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid, a impri
mat noi dimen
siuni urbanistice 
localității. Un e- 
xemplu edifica
tor : s-au dat în 
folosință pînă a- 
cum peste 800 de 
apartamente, pre
cum și diferite 
alte obiective so- 
cial-c u 11 u r a 1 e, 
despre care nu 
putea fi vorba 
înainte de crea
rea platformei in
dustriale de aici.

...Vizităm una 
dintre cele mai 
moderne fabrici 
de confecții din 
țară — „Secuia
na", intrată în 
funcțiune în au
gust 1969. Direc
torul ei, Iosif 
Stemmer, scoate 
din portmoneul 
său, cu vădită 
plăcere, o foto
grafie înfățișînd 
un grup de băr
bați și femei. Ne 
spune cu un sen
timent cald de 
aminte :

— Ei au bătut, în... cîmp, 
întîii țăruși de marcare a 
fabricii. Trei dintre ei sînt 
comuniști. în jurul lor s-a 
format apoi organizația 
noastră de bază.

Așa a fost începutul : 
greu și frumos, cînd locui
torii orașului veneau pe 
șantier nechemați, oferin- 
du-se voluntar să-i ajute 
pe constructori.

— Azi, ne spune tehni
cianul Paul Roth, locțiito
rul secretarului comitetului 
de partid, organizația noas
tră cuprinde peste 200 de 

■ comuniști, .a căror vîrstă 
medie este sub 22 de ani. 
Rețineți, de asemenea, că 
peste 80 la sută din cadrele 
unității s-au pregătit în 
această meserie — confec
ții pentru bărbați și copii 
— în mai puțin de doi ani. 
Și s-au pregătit bine, în 
mod exigent, cu tragere de 
inimă. Nur 
exportăm 
noastre în 
și Africa, 
la început

— Chiar 
ții pe care-1 vedeți aici, în 
flux, ne informează tînărul 
maistru Istvân Horvâth, 
din atelierul de croit, va 
fi exportat în Franța, iar 

<’dacă treceți pe la finisaj, 
acolo tocmai se.ambalează 
echipament pentru sportu
rile de iarnă, care va fi 
trimis în Austria.

Impresionează, în toate 
atelierele și secțiile fabri
cii, ordinea și disciplina în 
care se desfășoară procesul 
de producție.

— Dacă vreți să rețineți 
ceva despre noi, ne-a spus 
la despărțire maistrul din 
atelierul de croit, v-aș ruga 
să amintiți atunci însuși
rile profesionale, dar mai 
ales conștiinciozitatea și 
stăruința de-a învăța mereu

trebuie uitat că 
acum produsele 
țări din Europa 
Și sin tem abia 
de drum !
lotul de confec-

și de a lucra cit mai bine, 
ale lui Veress 7 
Simon Varga, 
Năstase, Letița
— și mai avem 
prindere mulți 
ca ei.

Urcăm un etaj, după ce 
mai înainte — într-un 
spațiu special amenajat
— ne oprim la o ex
poziție cu produse ale 
fabricii, orînduite crono
logic, pe etape succesive 
de realizare. Acum ne a- 
flăm într-o imensă hală, 
unde lumina și tempera
tura se păstrează, cu rigu
rozitate, la „parametrii con
stanți, dinainte stabiliți". 
Secția de confecții este • 
organizată pe patru linii 
de producție, în flux con
tinuu, iar repartizarea mun
citorilor și muncitoarelor de 
la fiecare dintre aceste li-

nii de fabricație s-a făcut 
după criterii judicioase. 
Care sînt ele ? — întrebăm 
pe un tînăr, maistrul Ște
fan Sima, șeful schimbu
lui A :

— La prima și a 
linie de i

tîmpinam încă unele 
țineri atunci cînd ceream
muncitorilor să-și însu
șească în mod operativ o 
nouă tehnologie, la nivelul 
randamentului ridicat al 
mașinilor, în a doua parte 
a acestui an neajunsurile 
de acest fel au fost înlă
turate. Să urmărim împre
ună activitatea cîtorva 
muncitori care realizează 
operațiuni cu o tehnologie 
pretențioasă. Aproape că 
nu-ți vine să crezi că, în
tr-un timp așa de scurt, 
doi ani sau nici chiar atit, 
muncitoarele de aci au a- 
juns la o asemenea treaptă 
de stăpinire a cerințelor 
profesiei, ca de exemplu : 
Maria Lazăr, Juliana Ba- 
roti, Fabian Erzsebet, Ti
mar Zsofia și altele.

Ne oprim la tînăra 
citoare Keseru Ilona, 

o mașină 
plexă, care ___
zează patru opera
ții simultan. Doar 
iuțeala mîinilor și 
cuta discretă de pe 
frunte îi trădau 
concentrarea în 
timpul lucrului. 
Despre ea, tova
rășul Paul Roth 
ne-a spus :

— Fata asta are 
planuri mari : și-a 
propus să ajungă 
o virtuoasă în 
meseria ei, și sînt 
convins că va iz
buti. Să rețineți 
că aproape toa
te muncitoarele 
noastre aspiră la 
asemenea perfor
manțe profesio
nale. Altfel nici 
n-am putea ex
plica faptul că de 
Ia sfirșitul lui 
martie a.c., unita
tea a atins și 
chiar a depășit 
parametrii tehni
co-economici din 
In proiect se 
o producție de 

mii bucăți con- 
an. Acest ni-

CONTRASTE
Cozonacii

E timpul să înțe
leagă toată lumea că 
existența, în între
prinderi, a unor mari 
stocuri de materii 
prime și materiale 
peste necesarul pro
ducției nu dovedește 
nicidecum „spirit gos
podăresc", ci mai de
grabă meteahnă de 
hîrciog, care strings 
doar pentru el, nepă- 
sîndu-i de alții. A- 
ceste imobilizări sînt 
de două ori păgubi
toare : întîi pentru 
că se stochează ne
justificat materiale 
care pot folosi altor 
întreprinderi, al doi
lea pentru că atrag 
penalizări. Ei bine, cu 
tot acest revers ne
dorit, conducătorii u- 
nor întreprinderi pre
feră să privească de 
la fereastră cum cresc 
stocurile supranor- 
mative — ca obcinele 
Carpaților. La Uzinele 
de tractoare din Bra-

dezumflați
șov. stocul de materii 
prime și materiale 
peste necesar însu
mează 49 milioane lei, 
la Fabrica de osii și 
boghiuri din . Balș — 
44 milioane, la Trus
tul de construcții in
dustriale București — 
26 milioane lei, la U- 
zinele de fibre sinte
tice Săvinești — 17 
milioane lei. Stau mi
lioanele în depozite 
precum cartofii în 
pivnițe. E drept, în
tr-un timp stocurile 
s-au mai diminuat, 
dar nu-i mai puțin a- 
devărat că nu după 
mult timp stocurile 
au crescut la loc, 
poate chiar mai înalte, 
de parcă ar fi aluat 
de cozonaci cu droj
die de bere la cuptor. 
Dacă sucursalele Băn
cii at aplica amenzi 
usturătoare, ehei, cum 
s-ar mai schimba lu
crurile și s-ar dezum
fla aluatul 1

Cit se garantează

un obraz subțire?

' l doua
..... . ... producție, unde 
muncitoarele poartă halate 
verzi și de un verde mai 
deschis, se află cadrele 
noastre cu cea mai mare 
vechime și experiență în 
fabrică : adică... de doi ani. 
In halate albastre, la linia 
a treia, sînt absolvente de 
un an ale școlilor profesio
nale din Focșani și Sibiu, 
precum și fete care, tot în 
acest răstimp, s-au califi
cat aici, la locul de muncă. 
La mașinile complexe de 
la linia a patra, speciali
zată în producția de con
fecții bărbătești de mare 
serie, lucrează acele mun
citoare care, în general, au 
dovedit însușiri deosebite, 
iuțeală în operațiunile e- 
xecutate.

— Dar ce sarcini 
acelor foarte tinere 
halate portocalii, 
le vedem în toată

— Sînt eleve la 
teoretic din localitate, vreo 
130 și, fără îndoială, multe 
din ele, îndrăgind această 
frumoasă meserie, după ba
calaureat se vor încadra ca 
muncitoare în colectivul 
nostru. De pe acum, de alt
fel, le-am auzit pe unele 
exprimîndu-și dorința de a 
munci în întreprinderea 
„Secuiana".

Pe utilajele de mare teh
nicitate ale fabricii se lu
crează, cum este și firesc, 
numai după tehnologii mo
derne, care presupun efor
turi permanente de ridi
care a calificării cadrelor. 
Iată ce ne spunea, în acest 
sens, tehnologul Văgăsi 
Kâroly :

— Dacă anul

proiect, 
prevedea 
900 de 
fecții pe 
vel va ti depășit, intrucit
în 1971 vom realiza circa 
1,2 milioane' confecții. Am 
fabricat, la început, simple 
mănuși de protecție, apoi 
șorțuri, salopete, uniforme 
pentru școlari, iar acum li
vrăm costume bărbătești de 
ultima modă. E adevărat 
că avem încă un nomen
clator relativ restrîns de 
produse, dar realizăm de 
pe acum confecții în peste 
100 de modele, care vor 
fi diversificate și îmbogă
țite în anii următori.

Desigur, ar putea fi re
liefate multe alte aspecte 
interesante din munca aces
tui harnic colectiv. Români 
și maghiari. înfrățiți în 
muncă și idealuri, muncito
rii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii au dat, în 10 
luni din acest an, peste 
plan, o producție globală 
de aproape 15 milioane lei, 
au realizat integral și cei
lalți indicatori ai planului. 
Sînt rezultate care se da
torează, remarca directorul 
fabricii, în principal creș
terii productivității muncii 
peste sarcina stabilită, re
ducerii constante, de la un 
trimestru la altul, a cheltu
ielilor la 1 000 lei producție 
marfă, utilizării cu cit mai 
mare randament a utilaje
lor moderne, gospodăririi cu 
chibzuință 
me. Toate 
ținut sub 
spiritului 
muncă, al 
de calitatea producției, o- 
biectiv spre care se con
centrează talentul și capa
citatea întregului colectiv 
al întreprinderii din Tîrgu 
Secuiesc.

foarte frumos la culoa
re (ca mierea), dar cu 
neputință de băut. în- 
trucît, după miros și 
gust, vinul era bolnav 
(ca să folosesc un ter
men de specialitate). 
Așa că l-am vărsat 
frumos în chiuvetă. 
De ce vă scriu aceste 
lucruri ? Evident, nu 
pentru a încerca să-mi 
recuperez banii arun
cați în vînt. Ar fi bine 
să se ia , măsuri care 
să curme astfel de 
practici, cărora le-au 
mai căzut, sînt sigur, 
și alții victimă. Cum
părătorii nu doresc 

de

N-aș fi scris despre 
vin — ne arată în
tr-o scrisoare M. Theo- 
dorescu. din București 
61, Aleea Schiorului 2 
C, ap. 16, dacă nu mi 
s-ar fi întîmplât un 
lucru pe care vreau 
să-l relatez în rîndu- 
rile ce urmează. Du
minică, 7 noiembrie, am 
cumpărat de la un ma
gazin alimentar o bute
lie de vin „Riesling" 
de Tîrnave în valoare 
de 18,75 lei, îmbuteliat 
la Baza de vinuri Gos
tat București (anexez 
eticheta). Spre surprin
derea mea. înainte de 
a deschide sticla, am ■ asemeneaasvinuri 
citit pe dosul etichetei"' vfațăîl" sctirtii. Ceea ce 
cuvintele: „Garantat 2 
luni, data îmbutelierii 
10 septembrie". Vă 
mărturisesc sincer că, 
pînă în prezent, știam 
că vinurile își sporesc 
calitatea cu trecerea 
timpului ; aflu acum 
că. de fapt, și-o pierd.

Deschizînd sticla (în 
ziua' ‘de 71 noiembrie, 
deci în interiorul ter
menului de garanție), 
am găsit un lichid

să-îmbuteliâ'ză să fie 
un produs bun, care 
nu se degradează cu 
ușurință. Altfel, cum
părătorii vor fugi de 
asemenea vinuri 
rantate numai 
luni. în fine, 
strica deloc ca 
tatul să se gîndească 
că în acest fel își pă
tează „marca înregis
trată", adică obrazul 
subțire..

stat localizate in domeniul cheltuie
lilor materiale de producție. Astfel, 
în actualul cincinal, aproape un sfert 
din creșterea venitului național se 
va realiza pe seama reducerii pon
derii acestor cheltuieli în produsul 
social. Planul cincinal prevede ca, 
ta anul 1975, cheltuielile de produc
ție la 1 000 Iei producție-marfă în in
dustria republicană să fie reduse cu 
11—12 la sută față de 1970. Ce în
seamnă aceste procente ? Economiștii 
au calculat că prin această dimi
nuare a cheltuielilor de producție se 
vor realiza, în industria republicană, 
economii însumînd 110 miliarde ; un 

■ singur procent de reducere a chel
tuielilor reprezintă, în mod practic, 
o economie de aproximativ 10 mi
liarde lei. Fie și numai aceste calcule 
sînt deosebit de convingătoare în a 
determina colectivele tuturor între
prinderilor să nu-și precupețească 
nici un efort pentru a asigura re
ducerea sistematică a cheltuielilor de 
producție și, în primul rind, a chel
tuielilor materiale, prin scăderea 
substanțială a consumurilor de ma
terii prime, materiale, combustibili 
și energie, prin asigurarea unei nor
mări judicioase, științifice, a consu
murilor de tot felul, concomitent cu 
grija pentru realizarea unor înalte 
randamente în muncă, cu creșterea 
preocupărilor pentru ridicarea gra
dului de complexitate și a nivelului 
calitativ al producției. Există în toate 
aceste domenii o arie întinsă de ac
țiune, teren larg pentru afirmarea 
deplină a inițiativei și spiritului gos
podăresc, pentru aplicarea a nume
roase soluții novatoare in fiecare în
treprindere, la fiecare loc de muncă.

O influență directă asupra ridicării 
eficienței întregi, activități producti
ve are faptul că, o dată cu creșterea 
în ritm susținut a producției, se 
accentuează procesul de modernizare 
a structurilor pe ramuri și subra- 
muri, pentru a reflecta mai exact 
cerințele revoluției tehnico-științifice 
contemporane, pentru a angaja mai 
activ și mai eficient economia 
nogstră pe calea progresului. Dar 
mutațiile de ordin structural în 
dezvoltarea industriei în actualul 
cincinal nu se referă numai la dez-

voltarea mai 
ramurilor și 
eficiente. Ele ...
înnoirea produselor din fiecare ra
mură și subramură în parte. Este 
edificatoare, în acest sens, prevede
rea din plan, potrivit căreia aproape 
jumătate din producția anului 1975 o 
vor reprezenta produsele noi și mo
dernizate. în industria construcțiilor 
de mașini, 63 la sută din produsele 
realizate la sfirșitul cincinalului vor 
fi noi. în industria metalurgică 52 
la sută, iar in industria ușoară se 
va realiza o înnoire aproape inte
grală a sortimentului de mărfuri. 
Trebuie precizat însă că accelerarea 
ritmului de înnoire a producției se 
va constitui intr-un factor important 
de ridicare a eficienței economice ge
nerale numai dacă, concomitent cu ri-

prin prelucrarea unei tone de metal 
va crește cu circa 68 la sută, iar ve
nitul net rezultat din prelucrarea 
unuj m c de masă lemnoasă cu circa 
50 la sută.

De maximă importanță pentru a- 
sigurarea unei înalte eficiente în 
actualul cincinal este ridicarea nive
lului calității producției — criteriu 
esențial de apreciere a rezultatelor 
într-o economie modernă. Notăm, în 
acest sens, un fapt cu o semnificație 
deosebită, pentru prima oară în ac
tualul cincinal a fost elaborat un 
program special pentru ridicarea ni
velului tehnic și al calității produse
lor. De asemenea, bine cunoscut este 
faptul că o înaltă eficiență este de 
neeonceput fără o productivitate a 
muncii tot mai ridicată. în actualul 
cincinal, productivitatea muncii va

nal este creșterea eficienței investi
țiilor. Ținînd seama de amploarea 
programului de investiții în actualul 
cincinal, de rolul și importanța deo
sebită pe care le au investițiile în 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, conducerea partidului a atras 
în mod deosebit atenția asupra nece
sității înfăptuirii exemplare și in 

. condiții de înaltă eficiență a acestui 
program, astfel ca eforturile mate
riale și financiare pe care le face 
societatea noastră să dea, în- cel mai 
scurt timp, rezultate maxime. înainte 
de toate, o importanță deosebită are 
fundamentarea judicioasă a oportu
nității introducerii în plan a noilor 
obiective de investiții ; aceasta tre
buie să aibă la bază analiza nevoilor 
reale ale economiei, a gradului de 
utilizare a capacităților existente, a

dicarea performanțelor tehnico-func- 
ționale, modernizarea și diversifica
rea fabricației, vor fi avute în perma
nență în vedere elementele de eco
nomicitate. în acest sens, apare evi
dentă legătura strînsă care există în
tre nivelul performanțelor tehnico- 
funcționale și calitative ale produse
lor și valorificarea superioară a ma
teriilor prime pe care acestea le în
corporează. Creșterea ponderii produ
selor de înaltă tehnicitate și comple
xitate oferă posibilitatea adîncirii pro
cesului de prelucrare industrială a 
resurselor 
mului de 
produs și 
bază — a 
superioară .
pect economic. Aceasta permite mă
rirea valorii produselor finite obți
nute din unitatea de materie primă 
supusă prelucrării. Astfel, în 1975. 
comparativ cu anul 1970, valoarea 
producției nete ce se va obține în 
industria construcțiilor de mașini

crește cu cel puțin 42 la sută în in
dustrie, pe această cale urmînd să se 
realizeze aproape 70 la sută din spo
rul producției industriale ; creșteri 
însemnate de productivitate sînt pre
văzute, de asemenea, în sectorul 
construcții-montaj și în transporturi. 
Pentru înfăptuirea acestor sarcini, 
care trebuie considerate minimale, in 
fiecare unitate industrială, pe fiecare 
șantier, trebuie să se acționeze hotă- 
rît, în spiritul indicațiilor date de 
conducerea partidului, pentru a va
lorifica operativ toate resursele in
terne existente, prin utilizarea depli
nă. intensivă și extensivă, a capaci
tăților de producție, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, extinde
rea mecanizării și automatizării pro
ducției. folosirea mai judicioasă a 
timpului de lucru, ridicarea continuă 
a calificării cadrelor, organizarea su
perioară a producției și a muncii, 
întărirea disciplinei în muncă.

O componentă majoră a ridicării 
eficienței generale în actualul cinci-

posibilităților de desfacere și a com
petitivității produselor pe piața exter
nă. Totodată, de mare actualitate 
pentru sporirea eficienței investi
țiilor în acest cincinal este reduce
rea ponderii construcțiilor în volu
mul total al investițiilor, prin dimen
sionarea rațională a suprafețelor și 
volumelor construite, fiind bine cu
noscut că mașinile și utilajele sînt 
cele care produc, nu clădirile. înde
plinirea acestei sarcini impune mă
suri hotărîte din partea titularilor de 
investiții și a proiectanților pentru 
eliminarea exagerărilor, a tendințe
lor de gigantism și supradimensio
nare. pentru îmbunătățirea continuă 
a soluțiilor de proiectare, care să 
asigure amplasamente mai favorabi
le, structuri de rezistență ușoare și 
economice, cooperări multiple în rea
lizarea și folosirea utilităților, ridi
carea gradului de mecanizare și de 
industrializare a execuției lucrărilor 
Cu o deosebită acuitate se ridică 
problema reducerii duratei de exe-

cuție a noilor obiective — prin asigu
rarea unei pregătiri minuțioase a 
fiecărei investiții, prin reducerea 
dispersării forțelor de execuție și 
concentrarea acestora rațională pe 
șantiere, prin realizarea ritmică a 
lucrărilor — ca și cea a atingerii în 
termene cît mai scurte a parametrilor 
tehnico-economici proiectați.

Orientarea hotărîtă spre afirmarea 
factorilor de creștere a eficienței 
economice în cincinalul 1971 — 1975 
vizează, deopotrivă, comerțul nos
tru exterior. Iată de ce. așa 
cum a subliniat conducerea oartidu- 
lui nostru, creșterea în acest cinci
nal cu 61—72 la sută a volumului total 
al schimburilor de mărfuri cu străi
nătatea tiebuie să se realizeze în 
condițiile ridicării eficienței ex
porturilor. prin îmbunătățirea struc
turii acestora, promovarea la 
export, în primul rind, a mărfurilor 
competitive, cu însușiri tehnice și 
economice superioare, reducerea 
cheltuielilor de producție ale mărfu
rilor exportate și valorificarea lor la 
prețuri avantajoase pe piața externă. 
Un accent deosebit în dezvoltarea re
lațiilor economice trebuie pus pe 
extinderea acțiunilor de cooperare 
industrială cu alte țări — formă su
perioară a colaborării economice 
care stimulează schimburile și spo
rește eficiența lor.

înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
de mare complexitate și importanță 
prevăzute de actualul cincinal în do
meniul creșterii, eficienței economice 
în toate sectoarele de activitate este 
o îndatorire de prim ordin a tuturor 
oamenilor muncii. Numai în măsura 
în care organizațiile de partid, or
ganizațiile de sindicat, conducerile 
unităților economice vor dovedi ca- 

. pacitatea de a mobiliza colectivele de 
oameni ai muncii la realizarea întoc
mai. în fiecare etapă, a tuturor pre
vederilor privind creșterea producti
vității muncii, reducerea cheltuielilor 
de producție, ridicarea calității, 
accelerarea ritmului de asimilare a 
noilor 
cioasă 
căpăta 
tivului 
pentru 
a întregii economii — creșterea efi
cienței economice — care străbate ca 
un fir roșu întregul plan cincinal.

în fiecare primă
vară. în piața Obor 
din Capitală se găsesc 
de vînzare sute de 
pomi pentru plantări. 
Este, desigur, bine că 
se găsesc primăvara, 
dar incomparabil mai 
eficient ar fi ca po
mii altoiți să existe 
mai ales toamna, cînd 
se pot face cele mai 
reușite plantații. în
tr-o discuție avută cu 
forurile de resort din 
Ministerul Agricul
turii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii 
și Apelor s-a subli
niat necesitatea unei 
ample acțiuni în toa
te satele și comunele 
țării și chiar la orașe 
pentru plantarea a cit 
mai mulți meri, nuci, 
cireși, vișini, caiși și 
alți pomi fructiferi. 
Există chiar promisi-

unea de 
material 
îndemîna 
resc să-i 
cum cînd 
extrem 
plantărilor de toamnă 
ar fi cit se poate de 
nimerit ca inițiativele 
să prindă viață cit 
mai repede Fiecare 
cetățean să poată găsi 
pomul dorit, pe care 
să-l planteze pentru 
el, pentru familia sa și 
pentru nepoți, pentru 
fructiera noastră, a 
tuturor. Pepinierele 
însumează milioane de 
puieți altoiți, iar nu
meroasele 
obștești, 
populare, 
unităților 
un cîmp I 
nifestare 
creatoare.

a se 
săditor 

celor ce do- 
planteze. A- 
timpul este 

de prielnic

organisme 
consiliile 

conducerile 
agricole au 

larg de ma- 
a inițiativei

La Topitoria de 
In din Joseni, jude
țul Harghita, se află 
în experimentare un 
procedeu tehnologic 
cu totul și cu totul 
nou, care, se pare, va 
zdruncina din temelii 
tot ceea ce s-a cunos
cut pînă acum în do
meniul prelucrării inu
lui. Genialitatea pro
cedeului constă 
aceea că, pentru 
pire, inul nu mai este 
adus în topitorie, ci 
lăsat pe cîmp. în bă
taia soarelui, a ploi
lor, a lapoviței. în
crezători în reușita 
noului procedeu. cei 
de Ia topitoria din Jo
seni au ridicat pînă a- 
cum, din cele 65 tone 
in pentru fuior con

tractate cu cooperati
va agricolă de produc
ție din Plopana — ju
dețul Bacău, numai 24 
tone, restul rămînînd 
sub cerul liber.

Vă asigurăm, tova
răși de la topitorie, că 
din cele 41 tone ră
mase în cîmp, o bună 
parte s-a și... topit, așa 
că puteți avea încre
dere în tehnologia ce 
ați adoptat-o. Nu nu
mai că inul se topește 
văzind cu ochii, dar 
se face... praf și mun
ca cooperatorilor din 
Plopana Tn încheiere, 
insă, o întrebare : 
dacă se generalizează 
sistemul aplicat la 
topitoria din Joseni, 
ce rost vor mai avea 
topitoriile de in ?
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înfăptuirea programului 
educației socialiste-expresie 
a unității de voință și acțiune 

a partidului, a poporului
„Documentele recentei plenare a 

Comitetului Central — se arată, între 
altele, în telegrama Comitetului mu
nicipal de partid București — orien
tările programatice și măsurile de 
excepțională însemnătate teoretică și 
politică adoptate de plenară au avut 
un profund ecou în conștiința comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din Capitală.

Comuniștii, toți cei ce muncesc în 
întreprinderile și instituțiile bucureș- 
tene, în diverse sectoare de activitate, 
dau o înaltă apreciere expunerii, de 
cutezătoare perspectivă istorică, pre
zentată de dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, document 
marxist-leninist de excepțională în
semnătate pentru perfecționarea 
muncii ideologice și a activității po
litico-educative, pentru afirmarea 
principiilor socialiste și comuniste în 
viața poporului nostru, contribuție de 
seamă la îmbogățirea tezaurului de 
gîndire teoretică și experiență prac
tică al marxism- 
leninismului crea
tor.

întreaga orga
nizație de partid 
a Capitalei, clasa 
muncitoare și 
masele de oameni 
ai muncii din 
București au gă
sit în acest do
cument - progra
matic un program 
concret și clar 
pentru intensifi
carea și perfecțio
narea muncii de formare a omului 
nou, constructor al socialismului și 
comunismului, pentru înnobilarea sa 
moral-spirituală, pentru . dezvoltarea 
întregii activități de partid, de stat 
și economico-sociale pe baza înalte
lor principii ideologice ale partidului 
nostru.

Deplin conștient de justețea criti
cilor aduse de dumneavoastră atît în 
plenara comitetului municipal cit și 
in plenara Comitetului Central din 
3—5 noiembrie 1971, comitetul mu
nicipal de partid a analizat cu în
treg activul din Capitală, intr-un 
spirit critic și autocritic, de înaltă 
responsabilitate și exigență, fenome
nele negative existente în unele sec
toare de activitate, abaterile grave de 
la legalitatea și etica socialistă, să- 
vîrșite de unii membri ai. comitetu
lui executiv al consiliului popular 
municipal, și a luat măsuri hotărîte 
pentru respectarea riguroasă a le
gilor statului, a normelor de etică și 
echitate.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii fdin București, vă 
asigurăm, iubite^ ^tovarășe? Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom înzeci efortu
rile și vom dovedi prin fapte ho- 
tărirea noastră nestrămutată de a 
realiza întocmai programul adoptat 
de plenara Comitetului Central din 
3—5 noiembrie 1971“.

Măsurile pentru îmbunătățirea ac
tivității politico-ideologice, de edu
care marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor mun
cii, adoptate în luna iulie de Comi
tetul Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
expunerea prezentată la plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 3—5 noiembrie 
1971 — se arată, între altele, în te
legrama biroului Comitetului jude
țean Olt al P.C.R. — constituie pen
tru organizația județeană de partid, 
ca de altfel pentru întregul partid și 
popor, pentru fiecare comunist, o 
vibrantă chemare la dăruire și mai 
puternică pentru aplicarea neabătută 
în viață a hotărîrilor partidului, o 
călăuză permanentă de acțiune în 
vederea îmbunătățirii muncii politi
co-ideologice și cultural-educative 
de masă, pentru formarea unei ati
tudini înaintate față de muncă și a- 
vut-ul obștesc, pentru cultivarea și 
dezvoltarea spiritului combativ față 
de neajunsuri, pentru promovarea 
consecventă a. noului în toate dome
niile de activitate. înțelegînd unita
tea dialectică indestructibilă dintre 
acțiune și conștiință, dintre munca 
făuritoare de bunuri materiale sau 
spirituale și convingerile politi
co-ideologice, necesitatea unei atitu
dini conforme cu cerințele societății 
noastre, cu idealurile pe care Ie slu
jim, avem și mai clare sarcinile ce 
ne revin pentru creșterea rolului or
ganizațiilor de partid in îndrumarea 
și conducerea muncii educative . în 
rîndul maselor, pentru sporirea în
tregii activități politice de educare a 
membrilor de partid, a celorlalți 
oameni ai muncii de la orașe și sate, 
tineri și vîrstnici. Exprimînd încă o

dată stima și recunoștința noastră, 
dragostea pe care v-o purtăm, vă 
încredințăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu toată 
răspunderea pentru ridicarea rolului 
conducător al partidului, al clasei 
muncitoare în întreaga viață politi
că, socială și economică, pentru îm
bunătățirea activității organizațiilor 
U. T. C. și sindicat, pentru ridica
rea gradului de. combativitate a. pre
sei locale, pentru îmbogățirea ac
tivității așezămintelor culturale, a 
instituțiilor de artă și invățămînt, 
pentru sporirea aportului acestora la 
educația comunistă a maselor, că 
vom face totul pentru transpunerea 
neabătută în viață a sarcinilor ce ne 
revin din acest program..

Oamenii muncii din județul Co- 
vasna — români și maghiari — în
frățiți în muncă și idealuri, în frun
te cu comuniștii, își exprimă adeziu
nea, unanimă față de istoricele do
cumente aprobate de recenta plenară

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

tovarășului Nicolae Ceaușescu

a Comitetului Central al partidului, 
hotărîrea fermă de a da viață „te
zelor din iulie" și strălucitei expu
neri care ne mobilizează la înfăptui
rea în mod exemplar a sarcinilor ce 
ne revin în etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
se menționează în telegrama Comi
tetului județean Covasna al P.C.R. 
Dind expresie înaltelor noastre 
sentimente față de programul P.C.R. 
pentru îmbunătățirea activității ideo
logice, oamenii muncii din județul 
nostru și-au îndeplinit planul pro
ducției globale industriale pe primele 
zece luni ale anului în proporție de 
104,2 la sută, realizînd peste preve
deri produse în valoare de 45,1 mi
lioane lei, lucrătorii ogoarelor au 
depășit prevederile planului anual 
la cultura cartofului, cultură cu cea 
mai mare pondere în producția ve
getală a județului, livrînd la fondul 
centralizat cu peste 10 mii tone mai 
mult față de obligațiile contractuale. 
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că prețioasele dum
neavoastră indicații privind munca 
ideologică constituie, piatra unghiu
lară a activității de viitor a organe
lor și organizațiilor de partid. Vom 
face totul ca trăsăturile moral-poli- 
tice ale comunistului, subliniate atît 
de convingător în expunerea dum
neavoastră, să caracterizeze pe toți 
membrii de partid, pe toți locuitorii 
meleagurilor Covasnei.

Noi vedem în documentele recen
tei plenare a C.C. al P.C.R., în pro
gramul complex de îmbunătățire a 
activității ideologice o călăuză în 
acțiune, expunerea dumneavoastră 
constituind un model de analiză 
creatoare, pătrunsă de un puternic 
spirit comunist, revoluționar, izvo- 
rită din cerințele esențiale ale fău
ririi societății socialiste pe pămin- 
tul României — se arată în telegra
ma Comitetului județean Gorj al 
l’.C.R. Avînd deplina conștiință a în
datoririlor ce ne revin, considerînd 
educația maselor în lumina princi
piilor eticii și echității comuniste, am 
analizat matur și responsabil pro
pria activitate desfășurată pînă în 
prezent și ne-am dat seama că tre
buie să folosim cu eficiență sporită 
toate formele muncii politico-ideolo
gice în rîndul membrilor de partid și 
al celorlalți cetățeni, să ne perfec
ționăm stilul și metodele de activi
tate, sporind astfel rolul conducător 
al partidului, prestigiul și autorita
tea fiecărei organizații în parte. In 
acest sens, raportăm conducerii par
tidului că se traduc în viață obiec
tivele și măsurile stabilite de orga
nizațiile de partid și obștești privind 
ridicarea conștiinței socialiste a ma
selor, concretizate în eforturile pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor 
în industrie și agricultură, în valori
ficarea mai intensă a posibilităților 
locale și sporirea laturilor calitative 
ale întregii activități economice. 
Făcîndu-ne interpretul sentimentelor 
celor mai sincere ale comuniștilor și 
ale celorlalți locuitori din Gorj, asi
gurăm conducerea partidului, pe

dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
transpune în viață mărețul program 
aprobat de plenara Comitetului Cen
tral din 3—5 noiembrie, pentru a 
face ca și prin contribuția noastră 
înțeleaptă politică a partidului să 
găsească în continuare o strălucită 
confirmare.

Biroul Comitetului județean Caraș- 
Severin al P.C.R. scrie în telegrama 
sa : Dezbaterea temeinică și multila
terală, cu un înalt spirit de răspunde
re, de către toate organizațiile de par
tid, de masă și obștești, de către toți 
oamenii muncii din județ — români, 
germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — a programului de edu
cație comunistă a avut o puternică 
influență pozitivă asupra creșterii 
forței de mobilizare a organizațiilor 
de partid, ceea ce se reflectă în par
ticiparea tuturor cetățenilor din a- 
ceastă parte a țării la înfăptuirea 

exemplară a sar
cinilor ce le re
vin. Ca urmare, 
planul producției 
globale industri
ale pe 10 luni a 
fost Îndeplinit în 
proporție de 102,4 
îa sută, iar pro
ductivitatea mun
cii a fost depăși
tă cu 1,5 la sută. 
Rezultate însem
nate au obținut 
și lucrătorii de 
pe ogoare, care 

în acest an au realizat cele mai 
ridicate producții medii la hectar. Ne 
vom spori în continuare preocuparea 
pentru îmbunătățirea muncii politi
co-ideologice și cultural-educative, 
în scopul cultivării și dezvoltării la 
locuitorii județului a sentimentelor 
de dragoste și stimă față de partid 
și patria socialistă, de tradițiile re
voluționare ale clasei muncitoare, 
față de ceea ce poporul român a fă
urit și făurește prin munca sa plină 
de dăruire și abnegație. în acest 
sens vom milita pentru a face din 
fiecare activist de partid, de stat,. 
din economie, al organizațiilor de 
masă și obștești, din fiecare comu
nist un înflăcărat și pasionat propa
gandist al ideologiei și politicii par
tidului și statului nostru. Biroul co
mitetului județean de partid con
sideră ca o datorie de onoare și de 
mare răspundere ca, în numele co
muniștilor, al tuturor locuitorilor din 
această parte a țării, să se angajeze 
în fața conducerii partidului, a dum
neavoastră personal, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să facă totul pen- 

;■ tru traducerea în viață a acestui , 
program menit să ducă la creșterea 
conștiinței socialiste, a spiritului mi
litant comunist în toate unitățile și 
localitățile din județul Caraș-Severin, 
pentru creșterea contribuției comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii, 
la înflorirea României socialiste.

Activitatea organizației județene 
de partid, de mobilizare totală a e- 
nergiilor materiale și umane de care 
dispune județul nostru — se mențio
nează în telegrama biroului Comite
tului județean Bacău al P.C.R. — 
se reflectă elocvent în rezultatele e~' 
conomice obținute în primele 10 luni 
ale anului, cînd valoarea producției 
marfă realizate peste plan se ridică 
la 150,8 milioane lei, depășindu-se 
de pe acum angajamentul anual ma
jorat ; realizări de seamă au fost 
obținute și în agricultură, în toate 
celelalte domenii ale vieții social- 
economice. Expunerea dumneavoas
tră la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. — bogata sinteză a teoriei și 
practicii revoluționare, strălucita 
fundamentare științifică a politicii 
interne și externe a statului nostru 
— a trezit în conștiința tuturor oa
menilor muncii spiritul înaltei res
ponsabilități comuniste, al fermității 
și combativității revoluționare ce ca
racterizează activitatea partidului 
nostru.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
județeană de partid va munci cu dă
ruire, pasiune și devotament pentru 
ca întreaga activitate politico-educa- 
tivă să slujească afirmării principiilor 
eticii și echității socialiste și comu
niste, cultivării trăsăturilor morale 
ale omului nou, pentru înfăptuirea 
integrală a programului de educare 
marxist-leninistă a maselor de oa
meni ai muncii, conștienți fiind că, 
prin aceasta, ne aducem contribuția 
la înflorirea și prosperitatea scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

Romanul Iui Constantin 
Chiriță, „întîlnirea", re
vede lumina tiparului în
tr-o versiune sensibil mo-, 
dificată, la peste un de
ceniu de la ediția in- 
tîi, primită, atunci, cu 
aprecieri în care reticen
țe și semitonuri erau se
sizabile în țesătura opinii
lor. Maturizarea mijloace
lor narative, experiența 
acumulată în urma con
ceperii a numeroase alte 
volume, dar mai ales acea 
permanentă nemulțumire, 
propria autorilor capabili 
de o introspecție lucidă, 
și-au pus amprenta defi
nitorie în săvîrșirea unui 
gest ce demonstrează a- 
fecțiunea prozatorului pen
tru o carte care (ni se 
explică într-un argument 
inițial) „încerca să redea, 
temperamental și subiec
tiv... sinceritatea și ade
vărul unei epoci".

Scriitorul și-a descope
rit acea capacitate de 
discernere realistă, aptă 
să-1 conducă spre remedi
erea unor neajunsuri sem
nalate la prima ediție și 
a vădit, totodată, suficientă 
consecvență față de .. sine 
însuși pentru a nu exage
ra în „îmbunătățiri" ce 
l-ar fi purtat iremediabil 
spre recife. Coroborarea 
celor două versiuni evi
dențiază eliminarea unor 
arborescente ce creau di
ficultăți la lectură, a pa
sajelor declarative și a 
episoadelor (precum cele 
din mediile funcționărești, 
secvențele din gospodăria 
colectivă) insuficient moti
vate artisticește în econo
mia romanului.

„Întîlnirea" e un roman 
ce se bizuie pe un simbol- 
cheie, reluat mereu în di
versele planuri ale poves
tirii : inevitabila conver
gență spre care tind în 
anii desfășurați sub zodia 
de împliniri și certitudini 
a socialismului, atît mun
citorimea, cit și intelectu
alitatea. Granițele dintre 
munca fizică și cea inte
lectuală sînt sortite subți- 
erii pînă la totala dispari
ție — mai sugerează în 
subtext autorul — dar 
cartea nu rămîne mai ni
ciodată la rigoarea ab
stractă a tezei, ci o însu
flețește, îmbrăcînd-o în 
carne epică. „întîlnirea" 
nu este, de altfel, o ope
ră reductibilă, pur și sim
plu, la suportul său idea
tic, ci trăiește prin 
blematica umană pe 
o abordează. Stufos, 
pletind într-o plasmă 
că o multitudine de 
tine primare și 
secundare, 
în fapt prin relațiile sta
bilite în interiorul unei 
ecuații — Alexandru Se
verin — Eugen Pîrvan — 
Iulieș Livede — ai cărei 
termeni au o simetrie a-

pre
care 
îm- 

uni- 
des- 

traiecte 
romanul viază

(Urmare din pag. I)

proape geometrică a evo
luției.

„întîlnirea" 
ere despre o 
primii ani 
mului, în 
stînd inovația

este o scri- 
uzină din 

ai socialis- 
centrul ei 

___  _ , strungarului 
Alexandru Severin : o ma
șină automată a cărei apa
riție stîrnește reacțiile cele 
mai contradictorii. Eroul 
principal e un uriaș cu su
flet blind de visător, care 
ascunde sub aparențe înșe
lătoare un geniu tehnic pe 
cale să se realizeze printr-o 
invenție epocală. Sîntem în 
etapa imediat următoare 
naționalizării, cînd într-o 
fabrică dintr-un mare oraș

re surprind atmosfera de 
maximă discreție in care se 
realizează mașina, mister 
destul de nefiresc, de altfel. 
Inovația pe cale de reali
zare își cîștigă un neaștep
tat partizan în inginerul 
Eugen Pîrvan, somitate ști
ințifică, fost profesor uni
versitar, retranșat după in
staurarea noii orinduiri in 
spatele unei corectitudini 
rezervate. „întîlnirea" lui 
Severin cu Pîrvan, multiplu 
simbolică, oferă cheia ro
manului. în sufletul ingi
nerului se prăbușesc barie
re lăuntrice, intelectualul 
lucid, cu temperament gla
cial, se schimbă profund, se

Constantin CHIRIȚĂ

ÎNTÎLNIREA
A

Cronica literară

luni, să sustragă 312 000 
lei ?

— Aici e o întreagă po
veste. în 1970, șeful unui 
depozit din Bîrlad a mu
rit, postul de șef al depo
zitului fiind luat, automat, 
(?) de către soția acestuia, 
fără proces-verbal de pre- 
dare-primire. Apoi, la 
scurt timp, inventarul a 
fost preluat, tot fără for
me legale, de Vasile Vul
pe, căruia, în cîteva luni, 
i s-a constatat paguba a- 
mintită. Ce a lăsat în ges
tiune decedatul, ce a pri
mi'* Vasile Vulpe nu poate 
fi constatat cu precizie — 
ne răspunde cu aceeași 
seninătate cel pus să gos
podărească zeci de milioa
ne de lei.

- — Care este rentabili
tatea întreprinderii dv ?

— Pentru anul 1970, uni
tatea și-a propus să dea 
un beneficiu de o jumătate 
de milion și a dat... 9 000 
Iei ; în 1971 și-a planifi
cat 1 315 000 lei, dar nu 
vom realiza nici cifra a- 
nului trecut (Emil Pilă — 
contabil șef la I.P.V.I.L.F.).

Ne adresăm tot directo
rului Teodorescu.

— Ce măsuri ați luat 
pentru remedierea tuturor 
acestor nereguli 7

— N-am rămas pasivi. 
Am luat măsuri adminis
trative drastice : am pe
nalizat, am desfăcut con
tracte de muncă, am im
putat unele sume cu care 
am fost prejudiciați...

„N-am rămas pasivi"... 
Pot fi 'insă numite „acti
ve" măsurile luate de că
tre conducere ? Activita
tea de dirijare a unei în
treprinderi n-are nimic de 
a face cu ceea ce se nu
mește îndeobște „pompie
ristică".

Activă s-ar fi putut numi 
atitudinea directorului nu
mai în cazul cînd, sesizînd 
tendințele de abateri, ar 
fi intervenit la timp. A 
conduce înseamnă, prin
tre altele, și a prevedea. 
Nu s-ar fi putut oare pre
veni prejudiciile cauzate 
de Vasile Vulpe ? Urmă
rind pe parcurs ca gestiu
nea să fie predată și luată 
cu forme legale, situația 
ar. fi fost astăzi alta. A 
controla în timp util în
seamnă, de asemenea, a 
conduce.

Pentru un conducător 
nu este o laudă faptul că 
„a luat măsuri drastice" 
în final. EI trebuia „să 
vegheze" — adică să ia a- 
semenea măsuri politice și 
administrative incit fap
tele incriminate și altele 
să nu se fi putut petre
ce. Conducerea I.P.V.I.L.F.- 
Vaslui a adoptat un stil de

de provincie se dă bătălia 
sporirii producției indus
triale. Se mai dă însă și 
bătălia, mult mai. anevoioa
să și mai delicată, a forjă
rii unei noi conștiințe de 
clasă, a închegării unei co
lectivități muncitorești so
cialiste. Personajul solitar 
și statuar (o influență a 
convențiilor romantice este 
cu totul plauzibilă !), de un 
calm ce iradiază forță, 
constituie un element inso
lit în agitația frenetică a 
celorlalți. Atitudinea lui nu 
rămîne nebăgată în seamă. 
Singurătatea lui e taxată 
drept sfidare, iar tăcerea 
drept dezinteres. în jurul 
său se țes intrigile insidi
oase ale unui Mihail Nistor, 
director adjunct al uzinei 
(deși romancierul nu moti
vează cu nimic dușmănia 
acestuia, nu indică sorgin
tea ei), și uneltirile lui Sil
viu Căciulă, un adevărat 
Tersit în mediu industrial, 
așa că o gravă criză sufle
tească îl pîndește pe in
ventator. Atunci intervine 
Iulieș Livede, secretarul de 
partid, vechi ilegalist, care 
descoperă sub crusta încre
menită tumultul lăuntric al 
lui Severin. Aflînd că a- 
cesta proiectase o mașină 
automată de strunjit, îi 
promite sprijinul său în 

. vederea construirii ei. Nu
meroase episoade ulterioa

pasionează treptat pentru 
proiectul strungarului au
todidact, asigurîndu-i reu
șita și amplifieînd-o la ni
velul secției. Pe cînd Se
verin rămîne în bună mă
sură prizonierul unor ste
reotipii de limbaj, Pîrvan 
constituie unul din perso
najele cele mai sobru con
turate. Prin intermediul lui, 
autorul are posibilitatea u- 
nei investigații în mediile 
intelectuale ale orașului.

Dacă îh lumea fabricii 
prozatorul se mișcase de
zinvolt și nu-și pierduse 
personajele printre mașini, 
în privința intelectualilor 
ni se pare a rămîne în par
te tributar unor concepte 
mai puțin complexe. Bala- 
san, Hurmuzachi. Orhideea 
Miclescu, Dan Vașani, pe 
un alt plan, sînt afinați 
prin cultură și au un in
stinct vital vizibil diminuat. 
Scriitorul acordă mult cre
dit acestei teorii, împrumu
tată, poate, de la autorul 
„Casei Buddenbrook" și 
plimbă cititorul de-a lun
gul a nesfîrșite controver
se de cabinet, dizertații 
fastidioase și excursuri spe
cioase. Membrii „cercului 
de bridge" își etalează în 
permanență erudiția, ames
tecă animismul cu carte
zianismul, se avîntă în ade
vărate olimpiade ale cita
telor în diverse limbi străi-

ne. Ca și cum intelectuali
tatea unui personaj constă 
exclusiv în capacitatea de 
a recita cu promptitudine 
din memorie elementele u- 
nui galimatias filozofic !

Desigur, și în prezenta
rea acestei categorii de 
personaje, față de prima 
versiune a romanului, pro
zatorul a operat simțitoare 
modificări în bine, confe- 
rindu-le mai multă consis
tență. Fascinanta Orhideea 
se transformă dintr-o „vi
peră" insensibilă într-o fe
meie vulnerabilă la bune 
sentimente, fiind reabilita
tă în planul feminității în 
felul în care G. Călinescu o 
reabilita în „Scrinul ne
gru" pe Caty Zănoagă. 
Idila cu inginerul Pîrvan 
face să adie în paginile 
cărții parfumul unor trăiri 
nesofisticate. Chiar egoistul 
Balasan trăiește acut dra
ma ratării, conștiința iro
sirii inutile a unei vieți ce 
putea fi dedicată oameni
lor. Fire secundare ale ac
țiunii rețin mașinațiile lui 
Mihail Nistor contra ino
vatorului și a fiului aces
tuia. Lucian este transfigu
rat de o iubire intensă pen
tru Cornelia Cernat, stu
denta sa, iubire a cărei e- 
vocare prilejuiește unele 
pagini lirice, pindite însă pe 
alocuri de melodramatism, 
precum și introspecții, nu 
o dată dramatice.

„întîlnirea" se încheie cu 
triumful inovației lui Ale
xandru Severin. Mașina 
funcționează, o întreagă 
secție este automatizată. 
Scena punerii în funcțiune 
a strungului, automat este 
viguros realizată. Strunga
rii nu mai au, precum în 
ediția primară, un entu
ziasm prompt și declarativ; 
treptat, conștiința lor mun
citorească, ajutată de luări
le de poziție hotărîte ale 
comuniștilor din fabrică : 
Răduca, Costinaș, Vaier, 
Domnica Doroftei, triumfă 
lent dar irevocabil. „întîl
nirea" s-a produs ! Intelec
tuali și. muncitori își vor 
dedica de acum înainte toa
te eforturile lor unei cauze 
pe care o simt comună. 
Convergența lor e unică și 
definitivă !

„Întîlnirea" lui Constan
tin Chiriță relevă un pro
zator cu un talent maturi
zat, capabil să imagineze o 
intrigă captivantă și com
plicată. Romanul său, cu 
mesajul lui generos, cu 
punctele lui de altitudine, 
dar și cu unele scăderi, 
stufozități, propune profilul 
unui scriitor atașat subiec
telor majore ale epocii 
noastre, preocupat stator
nic de investigarea din 
perspectiva actualității a 
unor medii sociale de ma
xim interes pentru litera
tură.

Ioan ADAM
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faptul;
DIVERS
Misterul
economiilor

Intr-una din zile, un camion 
încărcat cu roșii la I-A.S. Cluj, 
înainte de a ajunge la destina
ție, a fost oprit pe traseu, pen
tru o cintărire suplimentară. In 
mod inexplicabil, roșiile — 
după cum își dădea cu presupu
sul gestionarul Avram Costache 
— „se înmulțiseră" pe drum. A 
urmat un control similar și la 
el acasă. Aici au fost descope- 

I rite 91 de lăzi goale și citeva 
■ butoaie cu must provenit din 

plusurile de struguri. Așa stind 
lucrurile, s-a dispus apoi efec- 

| tuarea unei percheziții. Intr-o 
valiză au fost descoperiți 
129 000 lei. întrebat de unde pro
vin, A.C. a răspuns că din „eco
nomiile" făcute din salariu. 

I Deocamdată, banii au fost de
puși la C.E.C. Urmează ca orga- 

I nele de resort să stabilească 
I exact din ce anume surse provin 

aceste „economii". Mai ales că 
A.C. mai are la activ o condam
nare pentru delapidare.

Mineri
la datorie

După o pușcătură la cota 1350, 
în cariera de arocamente Chioa
ra, din cadrul Hidrocentralei de 
pe Lotru, Petre Sfîrlea a obser
vat desprinderea a doi bolovani. 
Surprins de această întîmplare, 
a plecat să vadă ce s-a întîm- 
plat. La cota 1410 a constatat o 
fisură în trupul muntelui. Ra- 
portînd imediat acest fapt con
ducerii șantierului, s-a hotărît 
sistarea lucrului. Și, pentru 
orice eventualitate, s-a trecut Ia 
evacuarea utilajelor. La scurt 
timp după ce s-a terminat a- 
ceastă operație, muntele a por-‘ 
nit la vale. Toate bunurile erau 
însă salvate.

Un bolid...
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cinema
a Un amanet ciudat : LUMINA
— 9—19,30 în continuare.
a Anna celor o mie de zile 
(ambele serii) : SALA PALATU
LUI — 10,30 (seria de bilete — 
3939); 20,15 (seria de bilete — 3930), 
SCALA — 10; 13,30; .17; 20,30, FES
TIVAL .— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30.
a Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
a 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.
a vis de dragoste : VICTORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
a Marele premiu : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20, FEROVIAR
— 9,30; 13; 16,30; 20; MODERN — 
9; 12,30; 16; 19,30.
a Timpul berzelor : CENTRAL — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a 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.
a Scoate-țl pălăria cînd săruți : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
a Floarea de cactus : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 20,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16: 13,15; 20,30.
a Amintiri bucureștene — 9—17 în 
continuare ; Program de filme do
cumentare — 18,45—20,30 în conti
nuare : TIMPURI NOI.
a Mayerling : PACEA — 16; 19. 
a Mînăstirea din Parma — 10; 13; 
16, Se cutremură pămîntul — 18,45, 
Carnea și diavolul — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
a 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.
a Piața roșie : DRUMUL SĂRII
— 16: 19.30.
a Săptămîna nebunilor : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• Asediul : POPULAR — 15,30; 18;
20,15. ■
• Steaua de tinichea : MIORIȚA 
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Așteptarea: VIITORUL — 16; 
18; 20.
• Vinovatul este în casă : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,15.
• Hello, Dolly ! : DOINA — 11,30;
16; 19,30, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 19.
• Povestirile lui Hoffmann : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,45; 20,15.
• Brigada Diverse în alertă : 
FERENTARI — 15.30; 17,45; 20.

printre oi
tv 22,

teatre
• Radioteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Festival 
Haydn susținut de Orchestra Sim
fonică a Radioteleviziunii Române. 
Dirijor Antonio de Almeida 
(Franța) — 20.
• Teatrul de operetă : Logodnicul 
din Lună — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Cine ești 
tu ? — 20; (sala Studio) : Moartea 
ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Cher
Antoine — 20. '
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
19; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Play Strindberg — 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O lună la țară — 19,30. 
a Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Pi
nocchio — 10.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19,30.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.

17.30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Timp și anotimp în 
tură.
Pentru sănătatea dv. 
buie să știm despre ______
tismul cardiovascular.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
Cincinalul în acțiune. Jude
țul Vaslui pe magistralele 
industrializării.
Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. 
Transmisiune din studioul de 
concerte. Dirijor : Antonio 
de Almeida. Festival Jozef 
Haydn. In program : Simfo
nia în Sol major „Oxford" și 
Simfonia nr. 97 în Do ma
jor. Prezintă : Radu Gheciu. 
Comici vestiți ai ecranului : 
Charlie Chaplin.
Cadran internațional.
~ ’ de umor: „Cutia
Pandorei" de Valentin Sil
vestru.
Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
Film serial „Patru tanchlști 
și un cîine" (I), realizat de 
televiziunea poloneză. 
Buletin de știri.
Cîntecul florilor. Cîntece șl 
dansuri populare interpretate 
de ansamblul „Măgura" din 
Codlea — Brașov.

21,35 Biblioteca pentru toți. Bog
dan Petriceicu Hașdeu. Pre
zintă : Dan Zamfirescu și
Virgil Brădățeanu • Film
„Viața și activitatea" e Dra
matizare : „Răzvan șl Vidra" 
cu Costel Constantin, larina 
Demian, Mircea Bașta.

22,05 Seară de balet pe muzică de 
compozitori români : George 
Enescu ; Th. Rogalski ; Liviu 
Ionescu ; D. Bughici ; Ion 
Dumitrescu.

18,50

19,20

20,00

20,10

21.00

21,30
22,10 Pagini

22,45

20.10

muncă sui-generis, să-1 
numim „post-mortem" — 
adică a intervenit, cînd a 
făcut-o, după consumarea 
unei ilegalități.

Conducătorul unei uni
tăți trebuie să-și cunoască 
oamenii, posibilitățile lor, 
mentalitatea lor, să fie

tură cu activitatea comite
tului de partid pentru cul
tivarea răspunderii față de 
avutul obștesc în rindurile 
salariaților.

— Cînd eram invitat la 
vreo adunare de partid în
tr-o organizație participa și 
cineva de la întreprindere.

mentară pe care o are fie
care membru al comitetu
lui de partid, al comitetu
lui de direcție. Tovarășului 
Bălan i se pare că a făcut 
chiar exces de zel : a mai 
„discutat și personal cu 
cițiva salariați". Un lucru 
se cuvine să înțeleagă loc-

sele tuturor oamenilor 
muncii, sînt acte ostile con
strucției socialiste, de aceea 
trebuie considerate ca acte 
contrarevoluționare".

Din discuțiile purta
te cu membrii conducerii 
I.P.V.I.L.F. Vaslui s-a des
prins o mentalitate. o

cinstea, competența și ca
pacitatea organizatorică 
deosebită sînt atributele 
lor esențiale. Această deni
grare în bloc, această ana
temizare colectivă pune 
sub semnul întrebării în
săși principialitatea celor 
care o aruncă.

agricul-

Ce tre- 
reuma-

Cum gospodăriți bunurile pe care
f .

vi le-a încredințat poporul?
capabil să le prevadă 
reacțiile în fiecare împre
jurare. Gestiunea nu poate 
fi încredințată pe miinile 
oricui. Există aici dispo
ziții legale limpezi.

Am adresat tovarășului 
Constantin Bălan, locțiitor 
al secretarului comitetului 
de partid de la I.P.V.I.L.F.- 
Vaslui, o întrebare în legă-

Am mai discutat și perso
nal cu cițiva salariați asu
pra chestiunilor produc
ției...

Sîntem complet edificați. 
La adunările generale ale 
organizațiilor de bază tova
rășii din conducere partici
pau numai „cind erau in
vitați", ca și cînd aceasta 
n-ar intra in datoria ele-

țiitorul de secretar din do
cumentele recentei plenare 
a C.C. al P.C.R. și nu nu-, 
mai el. Acolo se afirmă cu 
tărie : „Influența moravuri
lor burgheze se manifestă, 
în primul rînd, prin atitu
dinea față de proprietatea 
socialistă ; furturile, dela
pidările, sustragerile de 
orice fel lovesc in intere-

credință a acestora po
trivit căreia toți sala- 
riații. întreprinderii sînt 
incompetenți și lipsiți de 
pregătire profesională, chi- 
nuiți continuu de ideea 
găsirii a noi modalități de 
a sustrage din avutul ob
ștesc. Aceiași tovarăși cred 
cu hotărîre că ei se află pe 
poziții diametral opuse, că

Faptele constatate ne si
lesc să nu le împărtășim 
convingerile. Aceasta cu 
atît mai mult cu cit am 
aflat un lucru de-a drep
tul straniu : în loc să fa
ciliteze intervențiile mili
ției și procuraturii pentru 
elucidarea cazurilor de lip
să în gestiune, semnalate la 
I. P. V. I. L. F., directorul 
Gheorghe Teodorescu pri
vește cu rezerve inexplica
bile aceste intervenții. în 
acest sens, It. col. Mihai 
Dariescu de la I.J.M.-Vas- 
lui ne-a declarat,:

— Sesizați fiind, nu o 
dată, că la unitățile de le
gume și fructe sînt lipsuri 
în gestiune, că se încalcă 
legile statului, am între
prins mai multe controale 
economice, solicitînd spriji
nul de specialitate al revi
zorilor de la întreprindere. 
Vreau să spun, însă, că, de 
la început, tovarășul Teo
dorescu ne-a privit cu o 
ușoară ostilitate, nu ne-a 
sprijinit cum era normal

s-o facă, a îngreunat mun
ca revizorilor, nu le-a în
lesnit toate condițiile pen
tru elucidarea adevărului, 
în plus, tergiversează so
luționarea acestor cazuri.

Oricui, oricînd i se poate 
întîmpla uneori să nu ob
serve un anume fenomen. 
Lucrurile se schimbă însă 
radical atunci cînd, deși ți 
se deschid ochii, deși ți se 
oferă un ajutor calificat 
pentru curmarea din rădă
cini a răului, nu adopți 
măsurile corespunzătoare. 
Nu numai că a rămas pa
siv, dar după cum s-a vă
zut, directorul Teodorescu 
îngreunează soluționarea 
abaterilor, nu oferă condi
ții pentru elucidarea ade
vărului.

Iată numai cîteva obser
vații concrete care, socotim 
noi, pot și trebuie să con
stituie pentru organizația 
de partid, pentru comuniș
tii din această întreprinde
re, ca și pentru toți sala- 
riații, un îndemn la o dez
batere matură, exigentă, cu 
privire la responsabilitatea 
fiecăruia în parte, și a tu
turor la un loc, față de 
avutul obștesc, și în primul 
rînd a cadrelor din condu
cere care poartă întreaga 
răspundere pentru asigura
rea integrității bunuriloi' 
poporului.

Serile trecute, pe la orele 
o turmă de oi înainta in front 
compact pe șoseaua Brașov- 
Bran. Nimic nu-prevestea apro
pierea unei tragedii. Ciobanul 
Gheorghe Trufășilă mergea în 
urma lor, meditind la el știe ce. 
La un moment dat, pe șosea și-a 
făcut apariția, înaintind ca un

■ bolid, turismul 1—BV—9409,
■ cgndus de Ion Dogulescu, care 

a intrat în plin. Au fost omo- 
rîte nu mai puțin de 15 oi, iar 
multe altele accidentate. Acum, 
atit conducătorul auto, cit 
ciobanul neatent vor trebui 
suporte paguba.

Huliganul
și-a primit
pedeapsa

și 
să

După ce a consumat 
tate impresionantă de 
Ivan Cosma, salariat la 
de mașini-unelte și agregate din 
Capitală, s-a îndreptat spre lo
cuința fostei sale soții, acum 
recăsătorită. Mai întîi a spart cu 
pietre și cărămizi toate ferestre
le casei. Apoi cu o prăjină a 
început să sustragă toate lucru
rile din casă. Lovindu-1 pe stă- 
pinul casei în ochi, i-a produs o 
infirmitate pe toată viața. A- 
trași de țipetele celor două 
victime, vecinii au încer-at să-1 
potolească pe huligan N-eu 
reușit nici ei, alegîndu-se cu 
insulte și lovituri. Abia cu 
greu, în urma intervenției or
ganelor de ordine, individul a 
fost reținut. Compărut zilele 
trecute în ședință publică, la 
locul de muncă, în fața instan
ței de judecată, el și-a primit 
pedeapsa meritată : patru 
închisoare.

Valoarea

o canti- 
alcool, 

Fabrica

ani

unui gest
no-„în dimineața zilei de 6 

iembrie a.c. — ne scrie Cons
tantin Popescu din București. 
Șos. Iancului nr. 6, sectorul 3 — 
am pierdut, în comuna Opo- 
relu (Olt), un portofel în care 
aveam toate actele și suma de 
500 lei. Eleva Jianu Maria, în 
vîrstă de 12 ani, l-a găsit și l-a 
predat imediat directorului șco
lii. în aceeași zi, am intrat în 
posesia actelor și banilor pier- 
duți. Un gest care vorbește de 
la sine despre o trăsătură de ca
racter infinit mai valoroasă de- 
cît orice asemenea pierdere. Fe
licitări calde tinerei eleve, pă
rinților și educatorilor săi”.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 

. Gheorghe DAVID 
cu sprijinul corespondenților 

Scînteii".
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Printr-un Decret al Consiliului de Stat Alteța Sa Regală, prințul

Bernhard von Lippe-Biesterfeld 

al Olandei, a părăsit Capitala

Cronica zilei

Sporirea continuă a producției de 
bunuri materiale a dus la creșterea 
fondului de mărfuri destinat aprovi
zionării populației, lărgirea și diver
sificarea sortimentelor, ridicarea ca
lității acestora. în același timp, dez
voltarea și modernizarea rețelei co
merciale de desfacere cu amănuntul 
a creat posibilități de satisfacere in 
condiții din ce in ce mai bune a ce-, 
rințelor cumpărătorilor cu produse 
de această natură.

Cu toate acestea, în unele cazuri, 
desfacerea produselor alimentare și 
industriale se face în afara circuitu
lui legal, cu încălcarea regulilor de 
comerț, a principiilor eticii și echi
tății socialiste. ■<

In scopul preîntîmpinării și com
baterii acestor încălcări a normelor 
comerciale, Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a emis un 
decret prin care au fost stabilite 
unele măsuri referitoare la vînzarea 
către cumpărătorii individuali a pro
duselor alimentare și industriale.

Potrivit noului act normativ, des
facerea către populație a produselor 
alimentare și industriale de către 
organizațiile de stat sau cooperatiste, 
producătoare ori comerciale, se face 
numai prin unitățile din rețeaua co- 
merc'tală cu amănuntul, magazine de 
prez atare și desfacere, case de co

menzi, expoziții cu vînzare, chioșcuri 
și alte asemenea unități comerciale 
de desfacere, cu circuit deschis și 
numai in spațiile anume destinate 
acestui scop, potrivit dispozițiilor le
gale.

Se interzice vînzarea produselor a- 
limentare și industriale către cumpă
rători individuali, direct de unitățile 
producătoare sau din depozitele aces
tora, din depozitele unităților comer
ciale de orice fel, sau în alte condi
ții contrare prevederilor de mai sus.' 

în decret se precizează că vînzarea 
produselor alimentare și industriale 
cu încălcarea acestor prevederi con
stituie infracțiune de abuz în servi
ciu contra intereselor obștești și se 
pedepsește cu închisoare de la 6 luni 
la 5 ani, dacă fapta nu întrunește 
elementele unei infracțiuni mai 
grave. De asemenea, cumpărarea de 
produse alimentare și industriale 
fără respectarea acestor prevederi 
constituie contravenție și se sancțio
nează cu amendă de la 500 la 3 000 
lei, iar produsele dobîndite pe a- 
ceastă cale se confiscă. Aceste con
travenții se constată și se sancțio
nează de primari, de inspectorii co
merciali, precum și de ofițeri și sub
ofițeri de miliție.

(Agerpres)

După o vizită prietenească între
prinsă în țara noastră, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, Alteța Sa Regală, prin
țul Bernhard von Lippe-Biesterfeld 
al Olandei, a părăsit miercuri la a- 
miază Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost condus de Emil

★

în cursul dimineții de miercuri, 
Alteța Sa Regală, prințul Bernhard 
von Lippe-Biesterfeld al Olandei, a 
avut o întrevedere cu Florin Iorgu- 
lescu, președinte al Consiliului na
țional al apelor, din cadrul Ministe
rului Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor, și cu 
reprezentanți ai Comisiei naționale 
pentru combaterea poluării atmos
ferei

Bodnaraș, vicepreședinte al Consi
liului de . Stat, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, George E- 
lian, ambasadorul României în O- 
landa.

Au fost de față Pieter Veecken 
Putman-Cramer, ambasadorul Olan
dei la București, și membri ai amba
sadei.

*

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme ce preocupă cele, două țări 
privind protecția atmosferei, apelor 
și faunei.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au ,.participat 
George Elian, ambasadorul Româ
niei în Olanda, precum și Pieter 
Veecken Putman-Cramer, ambasa
dorul Olandei la București.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor Conferinței

de telecomunicații
Miercuri, s-au Încheiat la București 

lucrările Conferinței de telecomuni
cații cu tema „Dezvoltarea sisteme
lor de telecomunicații", organizată de 
Consiliul național al inginerilor și 
tehnicienilor, Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerul învățămîntului.

Timp de trei zile, peste 250 de spe
cialiști români și străini au dezbătut 
probleme actuale privind dezvoltarea, 
modernizarea și creșterea eficienței 
rețelelor de telecomunicații.

Intr-o atmosferă entuziastă, parti
cipant la reuniune au adresat o te
legramă Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune 
printre altele : Conferința a dezbă
tut o serie de probleme tehnice, teo
retice și practice, ridicate de reali
zarea exemplară a sarcinilor reieșite

• . . — . -L.... ..... .. .. _..

A apărut nr. 11

din planul cincinal recent adoptat de 
Marea Adunare Națională. Au fost 
prezentate și discutate căi, metode și 
soluții care să permită modernizarea 
în continuare a tehnicii în domeniul 
telefoniei, radioului și televiziunii, 
transmiterii de date și decizii.

Participanții și-au exprimat con
vingerea că noile soluții prezentate 
în conferință vor da un nou imbold 
activității lori

Muncind neobosit în această direc
ție, participanții din țara noastră se 
angajează în fața conducerii partidu
lui, a dumneavoastră personal, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să-și 
aducă o contribuție permanentă și 
mereu sporită la înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al X- 
lea al partidului, pentru dezvoltarea 
scumpei noastre patrii, Republica So
cialistă România.

(Agerpres)
1 ■/

ÎNTOARCEREA
IOSIF BANC DE

Miercuri seara, s-a înapoiat de la 
Moscova tovarășul Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și apelor, care, 
la invitația ministrului agriculturii al 
Uniunii Sovietice, V. V. Mațkevici, 
a făcut o vizită oficială în această 
țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășii Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Angelo Miculescu, 
ministru secretar de stat, Nicolae 
Giosan, președintele Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, alți mem
bri ai conducerii Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la Bu
curești, și membri ai ambasadei.

★

La aeroportul Seremetievo din 
Moscova, tovarășul Iosif Banc a fost

TOVARĂȘULUI
LA MOSCOVA
condus de ministrul V. V. Mațkevici 
și alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți ambasadorul Teodor Mari
nescu și membri ai ambasadei ro
mâne.

★

Cu prilejul vizitei oficiale în Uniu
nea Sovietică a tovarășului Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. ministrul agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și apelor, 
ambasadorul României în U.R.S.S., 
Teodor Marinescu, a oferit miercuri 
după-amiază o masă, în saloanele am
basadei.

Au participat V. V. Mațkevici, mi
nistrul agriculturii al U.R.S.S., alți 
conducători ai acestui minister, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe al Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

La 17 noiembrie s-a întrunit în șe
dință de lucru Comitetul național 
pentru pregătirea participării Repu
blicii Socialiste România la lucrările, 
celei de-a 3-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare, 
care va avea loc la Santiago de Chile 
în aprilie — mai 1972.

La ședință au participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, președintele comitetului națio
nal, precum și conducători și repre
zentanți ai unor ministere și instituții 
centrale.

Comitetul a analizat problemele le
gate de pregătirea delegației române 
pentru această conferință și a stabi
lit măsurile ce urmează a fi între
prinse în perioada următoare.

■k
La Ministerul Agriculturii, Indus

triei Alimentare, Silviculturii și A- 
pelor, au început miercuri convorbiri 
între Angelo Miculescu, ministru se
cretar de stat, și T. P. Singh, secre
tar în Ministerul Agriculturii și A- 
limentației al Indiei. Cu acest prilej, 
au fost examinate noi posibilități de 
dezvoltare a colaborării în domeniul 
științei și producției agricole între 
cele două țări.

în cursul aceleiași zile, oaspetele a 
avut întrevederi cu Nicolae Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior, și Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

★

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație comercială o- 
landeză, condusă de Sidney Van der 
Bergh, președintele Camerei cen
trale olandeze pentru promovarea 
comerțului.

în timpul șederii în țara noastră, 
oamenii de afaceri olandezi vor avea 
convorbiri cu reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului Exterior și ai 
Camerei de comerț privind posibili
tățile de dezvoltare și de diversifi
care a schimburilor comerciale ro- 
mâno-olandeze.

(Agerpres)

vremea

71971 al revistei

„PROBLEME ECONOMICE"
Editorial : Puternic imbold pentru 

creșterea competenței teoretico-prac- 
tice a economiștilor ; Dr. A. Negu- 
oioiu (Cluj) : Gîndirea, cultura și 
conștiința economică : Dr. Costine! 
Lazăr și Dr. Horea Staicu : Conținu
tul și factorii creșterii economice în 
socialism ; I. Predoi și V. V. Porum- 
bescu : Reducerea treptată a deose
birilor dintre .munca fizică șl inte
lectuală ; Stere Gîoga : Perfecționarea 
mecanismului de organizare și con
ducere a activității economice ; 
Tr. Lazăr : Exigențe ale folosirii legii 
valorii în agricultura cooperatistă ; 
Radu Negru și Al. Drăguț : Colabo
rarea și cooperarea între țările 
C.A.E.R. în domeniul cercetărilor ști
ințifice ; 1971—1975 ORIENTĂRI,
STRUCTURI, RITMURI ; Ion Cră
ciun : Creativitate și diversificare — 
cerințe majore ale dezvoltării indus
triei ușoare ; Al. Olteana : Investi
țiile și factorul „timp" ; INSTRU
MENTAR MODERN DE . CONDU
CERE ȘI PLANIFICARE ECONO
MICA ; Mircea Malița : Perfecționa
rea metodologiei științelor sociale și 
economice ; Dr. D. Rebușapcă și 
V. Cătălin : Determinarea producti
vității muncii în transportul feroviar; 
EXPERIENȚE NAȚIONALE DE MO
DERNIZARE A STRUCTURILOR E- 
CONOMICE : Dezbatere organizată de 
revista „Probleme economice" (VI) ; 
DEZBATERI : Anchetă privitoare la 
sistemul indicatorilor de plan (VII) ; 
Or^mizarea — instrument de funda

mentare a deciziilor economice (III) ; 
Inițiativă și răspundere în aplicarea 
măsurilor de îmbunătățire a organi
zării, planificării și conducerii agricul
turii cooperatiste (III) ; CONSUL
TAȚII : Viorica Nicolau : Contribu
ția fondurilor sociale de consum la 
sporirea veniturilor reale ale popu
lației ; RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂ
RILE CITITORILOR : V. Aldea : Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare industrială ; ECONOMIE 
MONDIALĂ : Nicolae L. Os. : Indus
trializarea și problemele utilizării 
forței de muncă în țările în curs de 
dezvoltare ; Dr. Iosef Nikl (Praga) : 
Aportul agriculturii la crearea venitu
lui național în Cehoslovacia ; CRI
TICA ȘI BIBLIOGRAFIE : Dr. Ni
colae S. Dumitru : Evoluția și struc
tura unei gîndiri sociologice mili
tante (Miron Constantinescu : Cer
cetări sociologice 1938—1971. Editura 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, 1971) ; Gh. Răboacă : Mu
tații , în dezvoltarea teritorială a 
economiei (Dezvoltarea forțelor de 
producție pe teritoriul României so
cialiste. Editura științifică, 1971) ; V. 
Corneseu : Cercetarea concretă a re
lațiilor umane din întreprinderi 
(George Dan-Spinoiu : Relațiile uma
ne în grupele de muncă industriale. 
Editura Academiei Republicii Socia
liste România, 1971) ; Note bibliogra
fice : DIN VIATA ȘTIINȚIFICA ; 
SCRISORI CĂTRE REDACȚIE ; PU
BLICITATE.

La Fabrica de confecții din Călărași 

Produse de calitate, 
solicitate de cumpărători
Preocuparea permanentă a co

lectivului Fabricii de confecții 
din Călărași pentru îmbunătăți
rea calității produselor, pentru 
continua diversificare a ■ gamei 
de sortimente a dus la crește
rea prestigiului ei în rîndul nu
meroșilor beneficiari din țară și 
de peste hotare. Se realizează 
aici, printre altele, costume din 
stofe și tergal, sacouri, rochii, u- 
niforme școlare, costumașe pen
tru copii etc. Linia modernă, e- 
xecuția ireproșabilă, modelele 
variate, în culori atrăgătoare, 
conferă produselor o notă de 
eleganță și bun gust. Din 1962 — 
anul înființării — și pînă acum, 
valoarea producției globale a 
crescut de 27 ori.

— Prestigiul dobîndit în acest 
interval îl vom putea menține 
numai prin produse de cali

tate. prin operativitatea cu 
care vom asimila în continuare 
noi modele, prin receptivitate 
față de preferințele și gusturile 
cumpărătorilor — ne spunea to
varășul Constantin Vasilache, di
rectorul fabricii. De aceea, pa
ralel cu creșterea producției — 
(în primele trei trimestre, dato
rită bunei organizări a procesu
lui de fabricație în secții, ridică
rii calificării profesionale și re
ducerii cheltuielilor la mia de 
lei producție marfă, întreprin
derea noastră a realizat supli
mentar confecții în valoare de 
peste 15 milioane lei) — ne stră
duim să răspundem exigențelor 
mereu crescînde ale comerțului 
și partenerilor externi.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii’

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON

CURSUL NR. 46 DIN 17 NOIEM
BRIE 1971

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI :
1 790 227 lei din care 627 152 lei report.

EXTRAGEREA I : 19 12 17 26 45 32
FOND DE CIȘTIGURI : 1 228 365 lei 

din care 627 152 lei report categ 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 10 35 34 40 
15.

FOND DE CIȘTIGURI : 561 862 lei.
Plata premiilor începe în Capitală 

de la 25 noiembrie pînă la 4 ianuarie 
1972 ; în țară de la 29 noiembrie pînă 
la 4 ianuarie 1972.

ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI 
ION PĂȚAN DE LA PHENIAN

Miercuri seara, s-a înapoiat de Ia 
Phenian tovarășul Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
care a participat la lucrările celei 
de-a Il-a sesiuni a Comisiei inter- 
guvernamentale consultative în pro
blemele relațiilor economice și teli- 
nico-științifice dintre Republica Sorts: 
cialistă R'thhânia și R:P.D,''-'Coi‘eehnă.'

La sosire, pe aeroport, au1 fost .pre
zenți tovarășii Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, Vasile Voloșeniuc, 
președintele Consiliului de adminis
trație al Băncii Române de Comerț 
Exterior, Grigore Bargăoanu, vice
președinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică.

Au fost de față Li Ha Zun, însăr

cinat cu afaceri ad-interim al R.P.D. 
Coreene la București.

★
La plecarea din Phenian, delegația 

guvernamentală română a fost salu
tată pe aeroport de Zăng Zun Thek, 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri ;ai. RiP.D. Coreene, jiresgjiințele 
părții 'coreerie în Comisia înte'rguver- 
namentală consultativă, Kon Gin Thei 
președintele Comitetului pentru rela
ții economice externe, Kim Ryon 
Thek, adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum și de membri, 
experți ai delegației guvernamentale 
a R.P.D. Coreene.

Au fost de față, de asemenea, an- 
basadorul României la Phenian, Aurel 
Mălnășan, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 
ușor, mai ales în sudul țării. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit în Cri- 
șana, nordul Transilvaniei și Mara
mureș, unde au căzut ploi cu caracter 
local, care, cu totul izolat, s-au trans
format în lapoviță. Ninsori izolate s-au 
semnalat în Munții Apuseni și Munții 
Rodnei. Vîntul a suflat potrivit, cu 
unele intensificări, predominînd din 
sectorul vestic. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 4 grade la Baia 
Mare, Toplița, Miercurea Ciuc și Ba- 
raolt și 14 grade la Turnu-Severin, Ca
lafat. Pătîrlagele și Rm. Sărat. In 
cursul dimineții, în sudul Moldovei, 
s-a semnalat ceață, iar în munți chi
ciură. In București : Vremea s-a încăl
zit. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 noiembrie. în țară : Vremea va 
fi în general umedă și va continua să 
se răcească, mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul, mai mult acoperit 
la început, va deveni treptat variabil. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
burniță și ploaje, iar în regiunile din 

1 bordul țării -- lapoviță și ninsoare-Bajj 
„ rnunțp, va ninge.' yîptul va prezpnta^in-r., 

■' tensiffcăH de 'scurtă durată, predomi-. 
nînd din sectorul nordic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 4 grade, iar maximele între 3 și 10 
grade. în București : Vremea va deveni 
în general umedă și va continua să se 
răcească, mai ales în prima parte a 
intervalului, cînd cerul va fi mai mult 
acoperit și vor cădea burnițe și ploaie, 
cu tendință de transformare în lapovi^ 
ță și ninsoare. Vîntul va prezenta in
tensificări de scurtă durată, predomi
nînd din sectorul nordic. Temperatura 
în scădere la început, apoi staționară.

Vizitele ministrului comerțului 
exterior al U. R. S. S., 

Nikolai Patolicev
Ministrul comerțului exterior al 

Uniunii Sovietice, Nikolai Patolicev, 
și-a continuat vizita în țara noastră. 
In cursul dimineții de miercuri, 
ministrul sovietic, însoțit de Ion Sto- 
ian, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, și de alte persoane ofi
ciale, precum și de membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la ■ Bucu
rești, a fost oaspetele colectivului de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de la 
Uzina de mașini grele — București.

In continuare, a fost vizitată Fa
brica de confecții și tricotaje din 
București. Oaspetele și persoanele 
care îl însoțesc au fost întimpinați 
de Ion Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, de membri ai conducerii fa
bricii.

După-amiază, ministrul Nikolai, 
Patolicev a avut o întrevedere cu 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Aspectele 
actuale ale colaborării româno-sovie- 
tice în domeniul construcțiilor de 
mașini, precum și noile posibilități 
privind dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor comerciale, a colaboră
rii și cooperării economice și tehni- 
co-științifice bilaterale, în . această 
importantă ramură industrială, au 
constituit obiectul convorbirilor din
tre cei doi miniștri.

în onoarea oaspetelui, ministrul 
Ion Crăciun a oferit, un dejun, iar 
ministrul loan Avrăm — un dineu.

(Agerpres)viața internațională
Plenara C. C. al Partidului Muncii din Coreea

PHENIAN 17 (Agerpres). — După 
cum informează A.C.T.C., la Phenian 
și-a început lucrările Plenara C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, con
sacrată examinării actualei situații 
internaționale, precum și sarcinilor 
care revin industriei constructoare de 
mașini și producției de bunuri de 
larg consum. Lucrările plenarei se

desfășoară sub conducerea tovarășu
lui Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. ai Partidului Muncii din Co
reea.

La primul punct al ordinii de zi, 
Kim Ir Sen a prezentat un raport 
cu privire la unele probleme ale 
vieții internaționale.

Lucrările plenarei continuă.

0 HOTĂRÎRE A C. C. AL P. C. BULGAR

SOFIA 17 (Agerpres). — A fost 
dată publicității o hotărîre a C.C. al 
P. C. Bulgar privind îmbunătățirea 
învățămîntului economic al oameni
lor muncii. Hotărîrea relevă că îm
bunătățirea pregătirii economice, a 
calificării și a educării cadrelor de 
conducere, specialiștilor, muncitori
lor și cooperatorilor, a întregii popu
lații, trebuie considerată drept o la
tură deosebit de importantă a pregă
tirii lor marxist-leniniste, o condiție 
hotărîtoare a sporirii activității crea
toare și a participării oamenilor 
muncii la construcția societății socia-' 
liste dezvoltate, la creșterea eficien-

învățămmtului economic
ței economiei țării. Hotărîrea cuprinde 
recomandări concrete adresate orga
nelor și organizațiilor de partid, sin
dicale, de tineret, de stat și econo
mice.

★
SOFIA 17 (Agerpres). — Agenția 

B.T.A. informează că la Sofia au luat 
sfirșit lucrările primului Congres al 
Uniunii lucrătorilor științifici din R.P. 
Bulgaria, care a examinat principalele 
direcții ale activității uniunii, in lu
mina hotărîrilor P. C. Bulgar pri
vind reorganizarea frontului științi
fic și a învățămîntului superior din 
Bulgaria.

Convorbiri între delegațiile
P. C. Francez

PARIS 17 (Agerpres). — La Paris 
se află o delegație a P. C. Italian, 
formată din Enrico Berlinguer, secre
tar general adjunct al P.C.I., Gior
gio Amendola și Gian Carlo Pajetta, 
membri ai Direcțiunii partidului, 
Sergio Segre, membru al C.C. al par-. 
tidului. Delegația P. C. Italian a avut 
marți și miercuri convorbiri eu o' 'de‘- 
.legație a P. C. Francez, alcătuită din

și P. C. Italian
Georges Marchais, secretar generai 
adjunct al P.C.F., Raymond Guyot și 
Roland Leroy, membri ai Biroului 
Politic, Jacques Denis, membru al 
C.C. al P.C.F.

Ziarul „l’Unită" relatează că au 
fost discutate probleme privind situa
ția din cele două țări, dedicîndu-se ■ 

tapoi o mare parte a convorbirilor 
problemelor internaționale.

«i SPORT • SPORT • SPORT e PORT? •SPORT • SPORT • SPOftȚ * ȘRbRf » Si’ORT * SPORȚș
l± •••; ___ ' ■ ■ ■■ ' • " ’’ '■ ‘ -• — " ‘ _ 1.- <  1: L ‘- J

FOTBAL: Un gol la 55 de minute!

4 FOST ATACUL SLAB 
SAU APĂRAREA PUTERNICĂ?

Rezultate tehnice
I

Clasamentul
I

• POLITEHNICA — S. C. BACĂU : 1—1 (0—0) Au 
marcat : Rugiubei (min. 47) pentru oaspeți și, 
respectiv, V. Stoicescu (min. 48).

• C.F.R. CLUJ — A.S.A. TG. MUREȘ : 1—1 (0—0). 
Au marcat : Văradi (min. 71) și S. Bretan (min. 
76).

• PETROLUL — UNIVERSITATEA CLUJ : 1—0 
(1—0). A marcat : Dincuță (min. 4).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — F. C. ARGEȘ : 
1—2 (0—0). Au marcat : Dobrin (min. 47) și Jer- 
can (min. 72) pentru oaspeți, respectiv, Oble- 
menco (min. 80 din lovitură de la 11 m).

• JIUL — DINAMO : 2—1 (0—0). Au marcat :
Georgescu (min. 64) și Kotormani (mîn. 71) și, 
respectiv, Doru Popescu (min. 56).

• U.T.A. — FARUL : 1—0 (0—0). A marcat Kuhn
ț (min. 78).
i • CRIȘUL — RAPID : 1—0 (0—0). A marcat : Moț 
/ (min. 61).

• STEAUA — STEAGUL ROȘU : 0—0.

U.T.A. 10 6 4 0 22— 7 16
S. C. Bacău 10 5 3 2 16— 9 13
Steaua 10 4 5 1 13— 8 13
Univ. Cluj 10 5 2 ' 3 18—11 12
A.S.A. Tg. Mureș 10 3 6 1 8— 7 12
Dinamo 10 4 3 3 15—11 11
Farul 10 4 2 4 11—10 10
Steagul roșu 10 3 4 3 9— 8 10
F. C. Argeș 10 5 0 5 17—17 10
Petrolul 10 5 0 5 6—16 10
Univ. Craiova 10 3 3 4 13—13 9Rapid 10 4 1 5 10—12 9
Jiul 10 2 5 3 6— 9 9
Crișul 10 2 3 5 4—12 7
Politehnica 10 1 4 5 11—18 6
C.F.R. Cluj 10 0 3 7 8—19 3

j Etapa viitoare (28 noiembrie) ț 
-

i Rapid — Jiul, S. C. Bacău — C.F.R. Cluj, Di- i 
’ namo — Crîșul, Petrolul — Univ. Craiova, Poilteh- ’
1 nica — Steaua, Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mureș, l 

Univ. Cluj — U.T.A., F. C. Argeș — Farul.

U.T.A. STRÎNGE PUNCTE 
„ALBE"...

ARAD (Corespondentul „Scînteii", 
Gabriel Goia). Timp friguros, spec
tatori circă 8 000. Din fiou, „mașina 
de fotbal" din Arad nu și-a dezmin
țit suporterii. Deși s-au descurcat 
mai greu în fața apărării supraaglo
merate a echipei constănțene, texti- 
liștii au reușit să-și impună Supe
rioritatea tehnică și tactică prin 
Kuhn, in min. 78. Pînă atunci, au 
mai fost ratate multe alte ocazii de 
gol, remarcîndu-se „bomba" lui Birău 
din prima repriză, lovitura de cap 
a Iui Petescu, reținută cu greu de 
apărătorul buturilor constănțene, dar 
in majoritatea cazurilor „în extre
mis" au intervenit salvator apărăto
rii echipei de pe malul Mării. Farul 
a venit la Arad decis să-și apere 
șansele, dar a depășit de multe oii

limitele sportivității. Drept urmare, 
U.T.A. a terminat meciul eu Kalinin 
in formație, in timp ce Domide pri-, 
mea îngrijiri medicale pe marginea 
terenului, accidentat la o intrare vio
lentă a lui Stoica. Jocul echipei tex- 
tiliste dă asigurări pentru reușita 
din meciul cu echipa portugheză Se- 
tubal, dar, după cum spunea la sfîr- 
șitul meciului și antrenorul Nicolae 
Dumitrescu, accidentarea Iui Domide 
ridică mari probleme. O știre de 
ultimă oră : Axente și-a făcut rein
trarea in echipa de tineret și con
ducerea clubului speră să-1 recupe
reze în scurt timp.

SURPRIZA DE LA CRAIOVA

CRAIOVA (Corespondentul Scînteii, 
Nistor Țuicu). Meciul dintre Univer
sitatea Craiova și F. C. Argeș a fost 
așteptat aici cu mult interes, în tribu

nele stadionului fiind prezenți circa 
20 000 de spectatori. Lui Dobrin, erou 
al meciului de duminica trecută, i s-a 
făcut o primire deosebită. Iar Do- 
bvin și-a onorat din plin atenția 
acordată de simpatizanții săi craio- 
veni făcînd un joc frumos, datorită 
căruia echipa sa a învins pe Univer
sitatea Craiova cu 2—1. Deși păzit 
cu strășnicie de jucătorii Mincă și 
Deselnicu, el a reușit să se detașeze 
de păzitorii săi. In min. 47, driblînd 
pe Mincă și pe Niculescu, a înscris 
plasat in colțul sting al porții craio- 
vene. în minutul 72, Dobrin a dri
blat tot ce i-a ieșit în cale, a dat o 
pasă precisă lui Jercan iar acesta 
din urmă a introdus mingea în pla
să, ridicînd scorul la 2—0 pentru F.C. 
Argeș. în minutele 83 și 85, Dobrin 
a avut prilejul să mărească scorul 
dar mingea a întîlnit barele ! în mi
nutul 74 Deselnicu l-a faultat pe Roșu 
(acesta a fost scos de pe teren cu 
targa) și, pe bună dreptate, arbitrul

l-a eliminat din joc. Deși rămasă 
în '10 oameni, Universitatea Craiova 
n-a predat armele, dar datorită jo
cului dezlînat și fără orizont n-a 
reușit decit să reducă scorul prin- 
tr-un 11 metri executat de Obie- 
menco în minutul 80, în urma unui 
fault comis in careu asupra lui Pîrvu.

NUMEROASE REGRETE... LA 
UN MEC! NUL

Creditul acordat de televiziune 
meciului Steaua — Steagul roșu, 
meci desfășurat ieri după-amiază pe 
stadionul „Republicii" din Capitală — 
n-a avut cîtuși de puțin „acoperire" ; 
telespectatorii — și, cu aceleași re
grete, cei circa 10 000 de spectatori 
aflați în tribune — au asistat la un 
joc de slabă factură, la un fotbal me
diocru. singura satisfacție la încheie
rea partidei avind-o, se pare, cele 
două formații care, terminînd la ega
litate, au „ciupit" fiecare cite un 
punct pentru clasament. Dacă pentru 
fotbaliștii din Brașov rezultatul în 
sine constituie un succes, pentru e- 
c’nipa bucureșteană (din rîndul că
reia n-au lipsit Iordănescu, Săt- 
măreanu, Pantea, Vigu, Negrea, 
Naom) nu poate fi vorba de așa 
ceva. Este. adevărat, inițiativa a 
aparținut gazdelor cam in majorita
tea timpului, dar Adamache și co
legii lui din apărare (dintre care s-au 
remarcat Olteanu și Pescaru) au re
zolvat relativ simplu situațiile difi
cile. Referindu-ne insă la fizionomia 
jocului, trebuie spus in aceeași or
dine de idei că — deși numericește, 
mai puține — pericolele din fața 
porții lui Haidu n-au fost de fel 
„floare la ureche". Foarte puțin a 
lipsit, spre exemplu, ca în ultimele 
secunde ale partidei, cînd Haidu se 
afla departe, spre punctul de corner 
din stingă porții sale, iar mingea și-o 
disputau fundașii bucureșteni și îna
intașii brașoveni chiar în careul mic, 
brașovenii să înscrie un gol. Nu-i 
vorbă, printr-o emoție de aceeași di
mensiune trecuse Adamache în min. 
15 al meciului : mingea îl depășise 
și se îndrepta spre poarta goală, dar 
Ivăncescu a salvat chiar de pe linia 
porții.
• După părerea noastră, ceea ce a 
determinat ineficacitatea echipei 
Steaua a fost driblingul prelungit ai 
înaintașilor, dornici parcă să tragă 
la poartă doar în momentul cînd 
nu-1 mai aveau în față decit pe Ada
mache. Firește, un asemenea sistem 
de joc (dacă poate fi vorba de un 
sistem !...) a convenit de minune a- 
părării supraaglomerate a brașove
nilor ; plasați ceva mai în față, din
colo de linia de 16 m fundașii au 
„operat" sigur și forte (uneori, din 
păcate, prea forte...). Astfel s-a dis
putat și s-a încheiat un meci fără 
goluri, care a generat... numeroase 
păreri de rău în tribune.

I. DUMITRIU

BASCHET (feminin)

I.E. F.S. a cîștigat 
derbiul cu Politehnica

Aflate „cap la cap" după pa
tru etape, în care timp nu au 
cunoscut înfrîngerea, echipele 
feminine de baschet Politehnica 
București și I.E.F.S. (prima — 
campioana țării, cea de-a doua
— printre fruntașele baschetului 
nostru) au susținut aseară in 
sala Constructorul din Capitală 
un pasionant meci, al cărui re
zultat va conta, poate chiar de
cisiv, în lupta pentru titlul de 
campioană, a noului sezon. A- 
cest derbi — reunind de fapt 
marea majoritate a componen
telor lotului național aflat, după 
cum se știe, în pregătire pen
tru Balcaniada de la Sarajevo
— s-a încheiat cu un rezultat 
poate nescontat : victoria clară 
a studentelor de la I.E.F.S. 
(69—57 ; la pauză : 27—23).

în deschidere la acest derbi, 
echipa bucureșteană Constructo
rul a întrecut cu 53—51 (după 
prelungiri) pe Universitatea Iași. 
Celelalte meciuri de ieri, con- 
tînd pentru etapa a V-a. s-au 
terminat astfel : Universitatea 
Timișoara — Sănătatea Arad 
56—55, Voința Brașov—Rapid 
46—56, Crișul Oradea—A.S.A. 
Cluj 58—57.

A

In cite va rînduri
TENIS. — După cum s-a mai anun

țat, astăzi începe la Londra, pe teren 
acoperit, turneul final al competiției 
internaționale de tenis pentru „Cupa 
Dewar". Printre cei 8 jucători califi
cați se află și tenismanul român Ion 
Tiriac. Iată programul meciurilor de 
astăzi ; Hewitt—Matthews ; Paish— 
Țiriac : Goven—Fillol : Mendoza— 
Battrick.

FOTBAL. — Peste 60 000 de specta
tori au urmărit ieri la Hamburg me
ciul dintre ^Selecționatele R.F. a Ger
maniei și Poloniei, contînd pentru 
campionatul european de fotbal inter- 
țări (grupa a 8-a). Partida s-a înche
iat la egalitate (0—0). Pqhtru sfertu
rile de finală ale competiției, din a- 
ceastă grupă, s-a calificat echipa 
R.F. a Germaniei.

i



viața internațională
°-N-u- Dezbateri în Comitetul

pentru problemele sociale 

al Adunării Generale
Intervenția delegatului român

NEW YORK 17. — Corespondentul 
nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
In cadrul dezbaterilor din Comitetul 
pentru problemele sociale al Adunării 
Generale a O.N.U., numeroși vorbi
tori au subliniat că atîta timp cit 
mai persistă sistemul exploatării co
loniale, care frustrează o serie de 
națiuni ale lumii de dreptul lor sacru 
de a-și hotărî singure soarta. Orga
nizația Națiunilor Unite nu va putea 
contribui pe măsura posibilităților 
sale la menținerea păcii și securității 
internaționale, la respectarea uni
versală a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului.

Luînd cuvîntul, delegatul român, 
Gheorghe Tinea, a arătat că princi
palul motiv pentru care sistemul ex
ploatării coloniale și politice de 
apartheid mai continuă să existe nu 
se datorează lipsei de realism a re
zoluțiilor O.N.U., ci refuzului unor

state de a pune capăt politicii lor 
imperialiste, colonialiste, de a se ab
ține de la folosirea forței împotriva 
popoarelor care luptă pentru auto
determinare. Nerespectarea rezolu
țiilor O.N.U. cu privire la lichidarea 
colonialismului constituie o amenin
țare Ia adresa păcii și securității in
ternaționale, a spus vorbitorul.

România se alătură statelor care 
se pronunță în favoarea aplicării tu
turor măsurilor adoptate de O.N.U., 
menite să pună capăt definitiv colo
nialismului și dominației străine, po
liticii bazate pe folosirea forței sau 
a amenințării cu forța, a declarat 
delegatul român. Poporul român 
acordă sprijin deplin popoarelor care 
luptă pentru eliberarea lor de sub 
robia colonială și dominația impe
rialistă, pentru o dezvoltare liberă și 
suverană.în favoarea unui comerț fără discriminări 

Lucrările Comitetului pentru dezvoltarea comerțului 
al Comisiei economice O.N.U. pentru Europa

Succese ale patrioților 
din Guineea-Bissau
ALGER 17. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Benga, transmite : Amil- 
car Cabrai, secretar general al Parti
dului African al Independenței Gui
neei Bissau și Insulelor Capului 
Verde, aflat la Alger într-o scurtă 
vizită, a făcut presei o declarație în 
care a arătat că forțele populare de 
eliberare controlează în prezent două 
treimi din aceste teritorii, iar popu
lația se află intr-un susținut proces 
de organizare și de adaptare la noile 
condiții de viață liberă. De la cel 
mai mic sat și pînă la cele mai 
mari regiuni, a spus Amilcar Cabrai, 
cetățenii, eliberați de sub dominația 
colonială, își creează instituții so
ciale, administrative, juridice și mi
litare proprii. Toate acestea, a spus 
Cabrai, reprezintă atribute reale ale 
suveranității noastre, ceea ce atestă 
faptul că este vorba de existența 
unui stat în plină formare.

Răspunzînd unei întrebări puse de 
corespondentul Agerpres la Alger, 
Amilcar Cabrai a declarat : „Rela
țiile dintre Partidul African al Inde
pendenței Guineei Bissau și Insu
lelor Capului Verde și Partidul Co
munist Român, dintre poporul român 
și poporul nostru aflat în plină lup
tă, sînt bune, prietenești. Republica 
Socialistă România și poporul român 
au acordat și acordă un sprijin sub
stanțial și prețios poporului nostru, 
care, sub conducerea PAIGC, luptă 
pentru libertate și independență na
țională".

Vizita în Franța a ministrului
5

de externe al României
PARIS 17. — Corespondentul nos

tru P. Diaconescu transmite : Cu 
ocazia convorbirilor purtate la Paris, 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, a transmis 
ministrului francez de externe, Mau
rice Schumann, și soției sale invi-

tația de a vizita România. Invitația a 
fost acceptată, urmînd ca data vizi
tei să fie stabilită ulterior.

Miercuri dimineața, ministrul de 
externe al României a părăsit Pari
sul, îndreptindu-se spre provincia 
Alpii Maritimi.

Premise de bun augur pentru intensificarea

colaborării româno-franceze
deri este de bun augur pentru dez
voltarea cooperării economice dintre 
cele două țări. Importanța acestei 
cooperări, a spus el, a fost subliniată 
miercuri în cadrul ședinței cabinetu
lui de către Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finanțelor, 
care a prezentat un raport asupra 
sesiunii Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze, care a avut Ioc 
recent la București și care a reliefat 
„marea importanță pe care cele două 
țări o acordă continuării cooperării

GENEVA 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor din 
Comitetul pentru dezvoltarea comer
țului al Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa, care se desfășoară la 
Geneva, reprezentantul român Victor 
Aldea a relevat importanța sporirii 
contribuției comitetului la înlătura
rea obstacolelor tarifare și netarifare 
și, în primul rînd, a celor cu carac
ter discriminatoriu, din calea lărgirii

comerțului european; El a opinat că 
măsurile de eliminare a restricțiilor 
trebuie însoțite de eforturi în vede
rea promovării și diversificării schim
burilor economice. Subliniind însem
nătatea cooperării industriale pentru 
stimularea schimburilor comerciale, 
reprezentantul român a arătat că se 
impune studierea de către comitet a 
unor noi, posibilități pentru facilita
rea acestei cooperări.

Au fost restabilite drepturile legitime 
ale R. P. Chineze la 0.1. M.

o

GENEVA 17 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară lucrările celei de-a 
184-3 sesiuni â Cdhfeilitiliii de ad
ministrație al Biroului Internațional 
al Muncii.

Prima zi a dezbaterilor a fost con
sacrată examinării problemei resta
bilirii drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în Organizația Internațională 
a Muncii, în acord cu rezoluția adop
tată la 25 octombrie de Adunarea 
Generală a O.N.U.

La sfîrșitul dezbaterilor, la care 
au luat cuvîntul majoritatea mem

brilor Consiliului de administrație, a 
fost adoptată o rezoluție prin care 
consiliul hotărăște să restabilească 
drepturile legitime ale R. P. Chineze 
în O.I.M. Rezoluția a fost adoptată cu 
o majoritate covîrșitoare de voturi. în 
favoarea ei votînd 36 de reprezen
tanți, între care reprezentantul Româ
niei ; s-au înregistrat trei voturi con
tra și opt abțineri. Emisarul regi
mului ciankaișist a părăsit imediat 
Consiliul de administrație al Biroului 
Internațional al Muncii.

MOMENT FRUCTUOS 1^ EVOLUȚIA
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Colocviu parlamentar 
româno-austriac

VIENA 17. — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu, transmite : O de
legație de parlamentari austrieci, 
condusă de Bruno Pittermann (parti
dul socialist) și Otto Kranzlmayr 
(partidul populist), a avut vineri noi 
convorbiri cu grupul de deputați ai 
Marii Adunări Naționale a României, 
care participă la colocviul parlamen
tar româno—austriac în problemele 
conferinței securității europene și 
cooperării economice pe continent. 
Din grupul de deputați români fac 
parte Alexandru Sencovici, președin
tele Comisiei pentru industrie, con
strucții și transporturi a M.A.N., 
președintele Grupului parlamentar 
de prietenie România—Austria, Mi
hail Ghelmegeanu, vicepreședinte al 
Comisiei juridice a M.A.N., membru 
al Grupului parlamentarilor români 
pentru prietenie și cooperare în Eu
ropa, Ștefan Voicu, redactor-șef al 
revistei „Lupta de clasă", membru 
al Comisiei pentru politică externă 
a M.A.N., Anton Breitenhofer, redac
tor-șef al ziarului „Neuer Weg“. Ion 
Anton, rectorul Institutului politeh
nic din Timișoara, membru al Grupu
lui parlamentarilor români pentru 
prietenie și cooperare în Europa, și 
Mircea Angelescu, membru al Co
misiei pentru politică externă a 
M.A.N.

A fost continuat schimbul de pă
reri în problemele securității euro
pene și cooperării pe continent.. La 
discuții, desfășurate într-o atmosferă 
cordială, a fost prezent ambasadorul 
României la Viena, Dumitru Aninoiu.

★
Grupul de deputați ai Marii Adu

nări Naționale a Republicii Socialiste 
România a avut o întîlnire cu Erwin 
Scharf, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Austria, și Robert Dubovsky, 
membru al C.C. al P.C.A.

La sfîrșitul ședinței săptămînale de 
lucru a cabinetului francez, purtăto
rul de cuvînt al guvernului, Leo Ha
mon, a declarat presei, referindu-se 
la relațiile dintre România și Franța, 
că „vizita la Paris a ministrului ro
mân de externe, Corneliu Mănescu, a 
prilejuit evidențierea unei foarte 
largi concordanțe de vederi asupra 
majorității problemelor examinate, 
printre care și chestiunile privind 
pregătirea unei conferințe pentru 
securitatea europeană". Hamon a a- 
firmat că această concordanță de ve- «* lor economice și științifice".

„Formele procesului revoluționar

derivă din condițiile

specifice fiecărei țări"
DECLARAȚIILE FĂCUTE ÎN CHILE DE CĂTRE PREMIERUL 

FIDEL CASTRO

încotro merge România

în limba portugheză volumul

La Rio de Janeiro a apărut

NICOLAE CEAUSESCU
1

SANTIAGO DE CHILE 17. — Tri
misul special Agerpres, V- Sta- 
mate, transmite : Primul-ministru al 
Cubei, Fidel Castro, a avut — în 
orașul-port Iquique, situat în regiu
nea de nord a Republicii Chile — o 
întîlnire cu ziariștii chilieni și străini 
care îl însoțesc în călătoria sa ofi
cială în această țară.

Răspunzînd unor întrebări referi
toare la evoluția actuală în Chile, 
Fidel Castro a subliniat că trăsăturile 
procesului revoluționar chilian decurg 
din înseși realitățile și condițiile spe
cifice ale țării. Acest proces, a spus 
el, se deosebește de cel din Cuba, 
care s-a desfășurat și se desfășoară 
în alte condiții, cu totul diferite. Ma
nifestările și ritmul de evoluție ale 
unui proces revoluționar derivă din 
condițiile specifice fiecărei țări. De 
aceea, nu se pot da nici definiții, 
nici rețete universal valabile. Impor
tant este faptul, a adăugat. Fidel 
Castro, că în Chile, o dată, cu na
ționalizarea unor sectoare de bază

ale economiei și cu alte măsuri luate 
de guvernul popular, s-a inițiat un 
proces revoluționar, iar pe măsură ce 
poporul este mai unit, mai conștient, 
mai hotărît în sprijinirea procesu
lui revoluționar, este foarte greu de 
conceput că un astfel de proces ar 
putea fi reversibil. Primul-ministru 
cubanez a subliniat că restabilirea 
relațiilor diplomatice între Chile și 
Cuba s-a înscris printre măsurile care 
au definit evoluția politică actuală 
din Chile ca un proces revoluționar.

Solicitat să releve semnificați^ vizi
tei sale în privința dezvoltării relații
lor cubano-chiliene, Fidel Castro a 
răspuns: „Fără îndoială, această vizită 
va întări și mai mult relațiile între 
Cuba și Chile. în timpul prezenței 
noastre aici, au apărut deja noi posi
bilități pentru lărgirea schimburilor 
economice, culturale și în alte do
menii, iar pe parcurs vor apare și 
mai multe P9Ș$ilități în aceașfâ di
recție".

oho Krag: „ideea unei jailanda Armata
conferințe europene 
se maturizează"

in stare de alertă
BONN 17 (Agerpres). — în- 

tr-o conferință de presă organi
zată la închiderea vizitei sale în 
R. F. a Germaniei, premierul danez 
Jens Otto Krag a declarat că „ideea 
unei conferințe europene pentru secu
ritate și cooperare se maturizează". 
El s-a pronunțat pentru continuarea 
procesului de destindere pe continen
tul european.

BANGKOK 17 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Tailandei, Thanom 
Kittikachorn, a 
parlamentul și a decretat legea mar
țială pe întreg teritoriul țării, anun
ță postul de radio 
lași prilej, a fost 
nul, iar armata a 
de alertă.

dizolvat miercuri

Bangkok. Cu ace- 
dizolvat și guver- 
fost pusă în stare

Situînd in centrul său prietenia 
strinsă cu țările socialiste, politica 
externă a țării noastre are ca tina 
din constantele ei dezvoltarea, în 
spiritul coexistenței pașnice, a rela
țiilor cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire, de mărimea teritoriu
lui, potențial sau situarea geografică. 
Baza permanentă a acestor relații o 
reprezintă respectul profund pentru 
independenta și suveranitatea națio
nală. egalitatea în drepturi, neameste
cul din afară, dreptul inalienabil al 
tuturor statelor și popoarelor, inclu
siv mici și mijlocii, la dezvoltarea de 
sine stătătoare, crearea condițiilor 
pentru ca ele să-și poată spune cu
vîntul asupra tuturor problemelor 
vieții internaționale. în acest con
text se înscrie și evolptia relațiilor 
româno-singaporeze.

După cum se știe, în ultimii ani, 
între România și Singapore au avut 
loc o serie de contacte pe plan eco
nomic, comercial, cultural și științi
fic. O delegație guvernamentală ro
mână a vizitat, în 1969, Republica 
Singapore, cu care ocazie cele două 
guverne au căzut de acord să stu
dieze problema cooperării în diferite 
domenii economice ; recent, între ță
rile noastre a fost semnat un acord 
de colaborare culturală și științifică.

în această evoluție favorabilă, vi
zita oficială în țara noastră a pre
mierului Republicii Singapore, Lee 
Kuan Yew. marchează, fără îndoială, 
o etapă importantă.

Primirea de către președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
înaltului oaspete a constituit un mo
ment esențial al vizitei. în toastul 
rostit Ia dejunul oferit cu acest pri
lej. conducătorul statului nostru și-a 
exprimat convingerea că relațiile din
tre cele două țări vor cunoaște un 
progres continuu, convingeri împăr
tășite pe deplin de premierul singa- 
porez.

întreaga desfășurare a vizitei a 
permis de fapt — o dată cu expri
marea satisfacției reciproce față de 
stadiul actual al legăturilor dintre 
cele două țări — explorarea și iden
tificarea de noi zone și posibilități de 
extindere a acestora, în interesul re
ciproc, al cauzei generale a păcii și 
colaborării internaționale. în acest 
sens, s-a convenit asupra constituirii 
unei comisii mixte guvernamentale 
româno-singaporeze de colaborare e- 
conomică, a cărei menire este de a 
identifica și concretiza obiective de 
cooperare economică si tehnică.

în cadrul convorbirilor premierului 
slngaporez cu președintele Consiliului 
de Miniștri al României, Ion Gheor
ghe Maurer, convorbiri purtate într-o

atmosferă de sinceră prietenie și 
înțelegere reciprocă, s-a constatat si
militudinea sau apropierea punctelor 
de vedere intr-un șir de probleme ale 
vieții internaționale, subliniindu-se 
în mod deosebit, așa cum se arată în 
comunicatul comun, ca imperative 
esențiale ale zilelor noastre așezarea 
relațiilor dintre state pe baza prin
cipiilor legalității internaționale, ex
cluderea forței și amenințării cu 
forța, a presiunilor de orice natură 
în raporturile dintre state, soluțio
narea pe cale pașnică a problemelor 
litigioase, respectarea dreptului sacru 
al fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur calea dezvoltării, potrivit Voinței 
și aspirațiilor proprii.

Trecerea în revistă a unor proble
me cardinale ale actualității mondiale 
— înfăptuirea dezarmării generale, 
îndeosebi cea nucleară, stingerea fo
carelor de război și încordare, ca cele 
din Indochina și Orientul Apropiat, 
realizarea securității europene, elimi
narea discriminării restricțiilor și 
practicilor discriminatorii în relațiile 
economice dintre state, abolirea de
finitivă a colonialismului și neocolo- 
nialismului, a politicii de apartheid 
și discriminare rasială — a eviden
țiat concluzii comune asupra necesi
tății unor eforturi hotărîte în vede
rea împlinirii acestor țeluri majore 
ale omenirii, a creării unui climat de 
destindere, securitate și colaborare 
pașnică în lume. Ambele părți și-au 
exprimat satisfacția față de restabili
rea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U., încrederea că pre
zența sa în acest for va contribui la 
respectarea și întărirea normelor 
dreptului internațional, la creșterea 
securității internaționale.

Oaspeții din Republica Singapore, 
înconjurați pe tot parcursul vizitei 
cu sentimente de simpatie și ospita
litate, au avut posibilitatea să cu
noască, in mod nemijlocit, o parte din 
realizările și preocupările actuale ale 
poporului român, constructor al so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, dînd o înaltă apreciere suc
ceselor dobîndite de România socia
listă în toate domeniile de activi
tate.

Desfășurat în aceste coordonate, 
dialogul romăno-singaporez, prilejuit 
de vizita în țara noastră , a primului 
ministru al Republicii Singapore, ca
pătă semnificația unei noi contribu
ții la mai buna cunoaștere reciprocă, 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre cele două țări și 
popoare, în interesul ambelor părți și, 
în același timp, al cauzei generale a 
colaborării și păcii în lume.

Eugen IONESCU

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească.

agențiile
Președintele Austriei, 

Franz Jonas, și-a încheiat vizita în 
Italia. După cum se relevă la Roma, 
cele două părți au subliniat interesul 
comun față de instaurarea în Euro
pa a unui climat de încredere și 
securitate, accentul principal punîn- 
du-se pe pregătirea și convocarea 
conferinței securității europene, pe 
dezvoltarea unei largi cooperări in- 
tereuropene în toate domeniile.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a respins mar‘*seara 
proiectele de lege privind ajutorul 
către străinătate, totalizînd 2,7 mi
liarde dolari, adoptate de către Senat. 
Cele două camere urmează acum să 
numească o comisie mixtă însărcinată 
cu aplanarea divergențelor existente 
și elaborarea unui proiect de lege de 
compromis.

Ciocniri între țărani și 
poliție au avut loc în localitatea 
columbiană Palmira, în urma cărora 
16 persoane au fost grav rănite, iar 
alte 50 arestate. Incidentul s-a dato
rat refuzului țăranilor de a părăsi 
pămînturile nefolosite, ocupate ante
rior, ca urmare a tărăgănării reali
zării planului de reformă agrară.

Sindicatul muncitorilor 
metalurgiști din R.F. a Ger
maniei Metall", a lansat
marți ordinul de grevă pentru cei 
654 000 de salariați din industria me
talurgică din nordul landului Baden- 
Wiirttemberg. Greva, care va începe 
duminică la miezul nopții, va fi de
clarată pe un termen nedeterminat.

La Berlin s_a înc^eiat ° noua 
rundă a convorbirilor dintre repre
zentantul guvernului R.D. Germane, 
Gunter Kohrt, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
reprezentantul Senatului Berlinului 
occidental, directorul senatorial Ulrich 
Muller. Părțile au căzut de acord să

presa transmit
continue tratativele la Berlin, la 19 
noiembrie.

Tribunalul din Tripoli 
a condamnat la moarte pe fostul rege 
al Libiei, Idriss I, detronat la 1 sep
tembrie 1969. El a fost judecat în 
contumacie. Consilierul acestuia, O- 
mar El Shalhi, a fost condamnat Ia 
închisoare pe viață. Alți 19 acuzați, 
care 
au fost 
diferite 
achitați.

tările socialiste". Ministrul de ex
terne indian a subliniat necesitatea 
dezvoltării în continuare a cooperă
rii multilaterale dintre India și țările 
socialiste.

în cunoscuta editură 
braziliană „PARALE- 
LO“ a apărut zilele 
acestea, în limba por
tugheză, volumul de 
texte selecționate din 
cuvîntările și articole
le secretarului general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele 
Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in
titulat „Para Onde Vai 
a Romenia" („încotro 
merge România"). Lu
crarea a fost editată 
sub îngrijirea publi
cistului Amilcar G. 
Alencastre. Acesta este 
al patrulea volum din 
colecția „O Rumodas 
Națoes" (Drumul na
țiunilor), lansată de 
Editura „Paralelo", și 
care și-a cîștigat un 
binemeritat prestigiu 
prin scopurile pe care 
și le-a propus — de a 
înlesni cititorilor de 
limbă portugheză cu
noașterea diferitelor 
țări ale lumii, prin vo
cea conducătorilor lor 
cei mai autorizați.

Pe manșetele interi
oare ale copertei sînt 
reproduse aprecieri e- 
/logioase
braziliene cu cel mai 
mare tiraj — „Jornal 
do Brasil", „O Estado 
de Sao Paulo" și „O 
Globo" — despre suc
cesele deosebite ale 
României în edificarea 
noii societăți, despre 
ritmul înalt de dezvol
tare al țării noastre în 
toate sectoarele de ac
tivitate. despre rolul 
activ al României în 
viața internațională, 
despre personalitatea 
conducătorului parti
dului și statului ro
mân. „Jornal do Bra
sil" scrie în acest sens 
că din 1950 „România 
a cunoscut unul din 
cele mai rapide ritmuri 
țlc dezvoltare", stabi
lind un record în Eu- 
rona. La rindul său, 
„O Estado de Sao 
Paulo" scoate în relief 
fermitatea României 
„în promovarea unei 
politiei externe inde
pendente".

Ca motto al cărții, 
editura a ales următo
rul citat din scrierile . 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Lărgirea 
fără precedent a rela
țiilor internaționale ale 
României dovedește 
justețea politicii ex
terne promovată de 
partid și guvern și 
constituie, în același 
timp, o recunoaștere a 
eforturilor constructi
ve ale nonorului nos
tru. a dorinței sale de 
a dezvolta buna înțele
gere. prietenia si co
laborarea cu toate po
poarele".

Tnmănunehind o am
plă selecție de scri
eri și cuvîntări ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. consacrate 
atît politicii interne, cit 
și politicii externe a 
partidului și statului 
nostru, volumul este 
împărțit în zece capi
tole tematice : rapor
tul de forțe în viața 
internațională : coexis
tența pașnică între ță
rile cu sisteme sociale 
diferite ; relațiile Ro
mâniei cu celelalte țări

din ziarele
socialiste ; România și 
țările în curs de dez
voltare ;
relațiile dintre state ; 
România și problemele 
europene ; împotriva 
forțelor care provoacă 
încordarea 
pentru o 
pace și 
obiective 
viitor măreț ; România 
și Națiunile Unite. 
Prin toate acestea, lu
crarea realizează o 
amplă și fundamentată 
ilustrare a însuși titlu
lui cărții „încotro 
merge România" — pe 
calea fermă a socialis
mului, pe calea ce 
conduce spre comu
nism.

Prin publicarea aces
tei' cărți, cititorilor 
brazilieni și în gene
ral cititorilor de limbă 
portugheză li se oferă 
posibilitatea unei mai 
bune cunoașteri, a 
unei înțelegeri apro
fundate a realităților 
politice, economice, so
ciale și culturale din 
România, a sarcinilor 

■ șii obiectivelor trasate 
' pehtru * viitorul aDro- 
piat și ’în perspectivă, 
a dinamismului și con
secvenței ce caracteri
zează întreaga activi
tate pe tărîm interna
țional a statului nos
tru. Textele selecțio
nate prezintă în mod 
grăitor cititorilor bra
zilieni modul creator 
în care sînt abordate 
de către P.C.R., de 
către secretarul ge
neral al Partidului Co
munist 
ședințele 
de Stat, 
Nicolae 
problemele 
tale ale construirii so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate în 
țara noastră, ca și po
ziția profund construc
tivă a partidului și sta
tului nostru față de 
problematica majoră a 
actualității internațio
nale.

Volumul este ilustrat

normele în

în lume ; 
politică de 
dezvoltare ; 
pentru un

Român, pre- 
Consiliuluî 

tovarășul 
Ceaușescu, 
fundamen

de numeroase fotogra
fii, prezentind aspecte 
din activitatea multi
laterală pe plan extern 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, întîlnirile 
și contactele sale cu 
numeroși conducători 
de state și guverne, 
expresie vie, sugestivă, 
a prezenței active, 
susținute, a României 
socialiste pe arena 
mondială.

Apariția volumului 
este considerată aici, 
pe drept cuvînt, drept 
un remarcabil eveni
ment editorial, în- 
scriindu-se ca o con
tribuție prețioasă 
cauza cunoașterii 
prieteniei între 
poarele Braziliei 
României — popoare 
legate prin afinități de 
limbă și cultură, prin 
tradiții, prin aspira
țiile comune de pace 
și progres — și totoda
tă ca un aport la pro
movarea înțelegerii șl 
colaborării între po
poare. fără deosebire 
de orînduire socială, 
în spiritul cerințelor 
coexistenței pașnice.

Venind la puțin timp 
după publicarea în 
limbi de circulație in
ternațională si în edi
turi de reputație din- 
tr-un sir de capitale 
ale lumii, anariția Ia 
Rio de Janeiro a vo
lumului „încotro mer
ge România" aduce o 
nouă mărturie a inte
resului larg, manifes
tat în cele mai diferite 
regiuni ale globului, 
față de personalitatea 
președintelui Nicolae 
Ceausescu, reflectă a- 
tenția, stima și pre
țuirea cu care este ur
mărit mersul înainte 
al României pe calea 
socialismului, activita
tea P.C.R. și a statului 
român, a întregului 
nostru popor, pusă în 
slujba cauzei păcii, 
progresului și colabo
rării în întreaga lume.

V. OROS
Rio de Janeiro

la
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po-
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au compărut 
condamnați 

termene,
în fața instanței, 
la închisoare pe 

iar șase au fost

S-a 
național al Pacificului, 
la Santiago de Chile, la care a parti
cipat și România cu un birou tehnic- 
comercial, unde au fost reprezentate 
două întreprinderi de comerț exterior 
— „Geomin" și „Petrom". Reprezen
tanții celor două întreprinderi româ
nești au avut convorbiri cu condu
cători ai unor întreprinderi de stat 
și particulare din Chile.

închis Tîrgul inter-
de

S-au încheiat manevrele 
navale ale N.A.T.O.din Marea 
Mediterană, care s-au desfășurat 
timp de 15 zile. La manevre au par
ticipat nave de suprafață, submarine 
și unități de aviație ale S.U.A., An
gliei, Italiei, Greciei și Turciei. Ma
nevrele au fost conduse 
major al forțelor militare 
N.A.T.O. din zona de sud 
care a fost recent obligat 
nul Maltei să părăsească insula și 
care s-a stabilit la Napoli.

SECRETARUL DE STAT
de statul 

navale ale 
a Europei, 
de guver-

PENTRU AFACERI
AL PAKISTANULUI

EXTERNE
DESPRE

Procesul lui Friedrich 
Bosshammer, fost locotenent 
colonel SS, se desfășoară începînd 
de marți la un tribunal din Berli
nul occidental. Prin funcțiile deți
nute în Serviciul central de siguran
ță al Reichului. Bosshammer a 
contribuit, direct, la uciderea, între 
1942 și 1944, a unui număr de 150 000 
de persoane civile din Bulgaria, Ita
lia, Slovacia și România. Fostul ofi
țer nazist este acuzat, de curtea a- 
mintită, de asasinare colectivă și de 
complicitate la crimă.

La Paris s-au încheiat 
lucrările celei de-a 51-a 
SeSiUni a I.T.I. (Comitetul exe
cutiv al Institutului internațional de 
teatru). Cu acest prilej, în funcția 
de președinte al Comitetului execu
tiv a fost ales cu unanimitate de 
voturi artistul poporului Radu Beli- 
gan, directorul Teatrului Național 
din București.

„Cosmos-455" este noul sa_ 
telit artificial al Pămîntului, lansat 
in Uniunea Sovietică la 17 noiembrie, 
anunță agenția T.A.S.S.

HANOI 17 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei de prietenie efectuate în 
R. D. Vietnam, la invitația guver
nului R. D. Vietnam și Frontului 
Patriei din Vietnam, de către o dele
gație a Frontului Unit Național și a 
Guvernului Regal de Unitate Națio
nală al Cambodgiei, condusă de 
Ieng Sary, a fost dat publicității un 
comunicat. Părțile au purtat convor
biri în legătură cu lupta celor două 
popoare împotriva imperialiștilor a- 
mericani, pentru eliberarea națională, 
și în legătură cu relațiile de solida
ritate militantă și prietenie frățească 
dintre popoarele Cambodgiei și Viet
namului.

SITUAȚIA DE LA FRONTIERA 
INDO-PAKISTANEZĂ

Seminarul
memoriei lui Jawaharlal 
NehrU care a avu^ ca tema coope
rarea economică cu țările socialiste, 
a luat sfîrșit la Delhi. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, ministrul de exter
ne indian. Swaran Singh, a arătat că 
„Jawaharlal Nehru a pus bazele 
cooperării concrete dintre India și

consacrat
VIENA 17 — Co

respondentul nostru 
transmite : In loca
litatea Juddenburg se 
desfășoară o serie de 
acțiuni cultural-artis- 
tice, grupate in „Săp
tămâna românească". 
In sala Casei de 
cultură a avut loc, in

prezența ambasadoru
lui României la Vie
na, Dumitru Aninoiu, 
deschiderea expoziției 
„România in imagini", 
care prezintă aspecte 
din dezvoltarea indus
trială a țării noastre 
in anii socialismului. 
Vizitatorilor le este 
prezentată și o selec-

(ie reprezentativă de 
cărți. In școli și la ci
nematograful central 
al orașului sint pre
zentate filme artistice 
și documentare. Pro
gramul acestor mani
festări este întregit cu 
o „Săptămină de mu
zică populară româ
nească".

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Secretarul de stat pentru afaceri ex
terne al Pakistanului, Sultan Mo
hammed Khan, a declarat presei, 
după o întrevedere cu secretarul de 
stat al S.U.A., William Rogers, în le
gătură cu situația de la frontiera 
indo-pakistaneză, că „războiul nu 
poate soluționa nimic și că rezolva
rea oricărei probleme poate fi găsită 
prin tratative" — relatează agenția 
Associated Press.

Ministrul pakistanez a afirmat că 
țara sa „a luat o serie de inițiative 
și a acceptat unele propuneri din 
partea guvernelor prietene și din 
partea O.N.U. pentru dezescaladarea 
conflictului ia frontiera cu India". El 
a precizat că aceste inițiative includ 
reîntoarcerea refugiaților aflați în 
prezent în India. Ministrul pakista
nez a mai subliniat că O.N.U. are un 
rol deosebit de important în această 
problemă.

Mohammed Khan a sosit în S.U.A. 
în cadrul unui turneu întreprins în 
diverse capitale occidentale, pentru 
a prezenta punctul de vedere al gu
vernului pakistanez în legătură cu 
situația din zonă.
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