
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

A PLECAT LA TIMIȘOARA 
UNDE SE VA INTILNI ASTĂZI

Anul XLI Nr. 8977 CU TOVARĂȘUL I0SIP BROZ TITO
COMUNISTUL
model de
responsabilitate
s o c I a I <
Aproape că se poate pune semnul 

egalității, Intr-atît de strâns Be lea
gă simțul responsabilității sociale de 
trăsăturile caracterului comunist.

Prin însăși definiție, a fi comu
nist înseamnă a te ridica deasupra 
interesului strict personal și a te 
aimți răspunzător pentru destinele 
colectivității, ale cauzei socialismu
lui. Responsabilitatea socială a co
munistului e im sentiment și o ati
tudine în care se răsfrânge imensa 
răspundere a partidului, ca forță de 
avangardă a societății : în lupta pen
tru răsturnarea regimurilor de ex
ploatare și în construcția socialistă, 
partidul comunist s-a simțit în per
manență răspunzător și a acționat 
ca forța cea mai responsabilă pen
tru destinele clasei muncitoare, ale 
tuturor forțelor productive și crea
toare ale'națiunii.

în zilele noastre, în etapa de con
struire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, cresc incomparabil 
răspunderile omului comunist — dar 
trebuie să crească și amploarea, for
ța de cuprindere și tăria simțului 
său de responsabilitate socială.

Și nu numai simțul de responsa
bilitate socială al comunistului mem
bru de partid. în expunerea rostită 
la 3 noiembrie în fața plenarei C.C., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
necesitatea „de creștere 'a răspunde- juj 
rîl fiecărui cetățean față de Interesele 
generale ale colectivității, ale între
gii națiuni socialiste".

în acest sens, ca și celelalte com
ponente ale caracterului comunist, 
simțul responsabilității sociale este 
menit să devină — și devine în tot 
mai mare măsură — o trăsătură de 
bază a profilului moral al cetățea
nului Republicii socialiste.

. A te simți răspunzător față de so
cietate pentru tine și actele tale, dar 
și pentru semenii tăi, pentru cele ce 
se petrec în jurul tău, ba chiar — 
deși formula a fost uneori persiflată 
de blazați, ea nu și-a pierdut pu
terea de imperativ moral — a te 
simți răspunzător pentru soarta lumii 
este un sentiment care definește și 
omenescul în general. Responsabili
tatea socială, în acest sens, este un 
punct de confluență intre ideologia 
socialistă și filozofia umanistă în ge
neral, făcînd parte din calitățile „de 
circulație curentă" care se cer ori
cărui om demn de acest nume, în 
special în acest secol XX.

Dar responsabilitatea nu e nu
mai un sentiment, ci și o atitudine 
care se verifică obiectiv, în practica 
vieții sociale. Iar în simțul de răspun
dere al omului și în atitudinea lui 
se verifică și o concepție, o convin
gere — dacă omul crede că poate 
înrâuri mersul lucrurilor sau nu, 
dacă este apăsat de povara pasivi

tății, fatalismului, «au animat «Se 
spirit revoluționar, de încredere îri 
putința lui — aliat cu alții, orga
nizat, unit în rândurile forțelor re
voluționare ale societății — de a 
înțelege și favoriza legile obiective 
ale dezvoltării, ale progresului so
cial. Omul acestor meleaguri, călcat 
de-a lungul secolelor de multe năpas
te, a fost întotdeauna confruntat de 
întrebarea laconic exprimată de 
vechiul cronicar — dacă vremile sînt 
sub cîrma omului sau omul sub cîrma 
vremii. Răspunsul sceptic, fatalist 
avea la bază trista realitate de a- 
tunci. Comuniștii au opus fatalismu
lui conștiința rolului istoric al cla
sei muncitoare, ca forță revoluționa
ră a societății, concepția despre partid 
și omul comunist, ca miez al preface
rilor, al puterii de înrâurire a țării. 
Astăzi spunem că poporul este stă- 
pin în țara sa, este stăpîn pe desti
nele sale. La temelia acestei realități 
stau mari prefaceri revoluționa
re, cum ar fi puterea celor ce mun
cesc, proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție. Ca oameni 
stăpîni în țara lor, cei ce muncesc au 
temeiuri incomparabil mai mari de 
a înrâuri mersul lucrurilor, de a ac
celera procesul de dezvoltare și per
fecționare a societății noastre.

Este adevărat .pă jhembrul partidu- 
.âi nostru, comunistul, nu vede răs
punderea socială limitată la el și tova
rășii săi de partid, că el consideră ca o 
datorie de prim ordin a sa insuflarea 
acestui spirit de responsabilitate tu
turor cetățenilor. Totuși, omul CU 
CARE ÎNCEPE este el insuși. Tocmai 
de aceea îl numeam in titlul artico
lului nostru drept model. N-ar avea 
nid un rost — în fapt, ar fi de necon
ceput — să insufle altora un senti
ment de răspundere pentru bunul 
mers al treburilor obștești, fără ca el 
insuși să dea un exemplu, un exem
plu convingător, să reprezinte un mo
del de atitudine și comportare fap
tică, în calitate de om animat de 
simțul răspunderii ; ba, mai mult, co
munistul trebuie să fie înzestrat cu 
puterea de a-și traduce sentimentul, 
dorința, intențiile în acțiunea eficien
tă : simțul social-politic de răspun
dere trebuie să se împletească armo
nios în atitudinea comunistului 
cu priceperea organizării științifice, 
pentru a combate laolaltă atît ten
dința demagogică de a face „o apă 
și-un pămînt" din răspunderile exis
tente 
egal 
tică,
„etanș", în așa fel încît directorul se

Sergiu FARCAȘAN

într-un colectiv, cît și tendihța 
păgubitoare, tehnicist-birocra- 
de a parcela răspunderile

(Continuare în pag. a IV-a)

DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE - 
CAUZA NOBILĂ A PARTIDULUI, A ÎNTREGULUI POPOR

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

(în pagina a IV-a)

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a plecat luni după- 
amiază la Timișoara, unde se va 
întîlni cu președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, tovarășul Iosip Broz 
Tito, care va face o vizită de prie
tenie în țara noastră, cu începere 
de la 23 noiembrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Paul

a primit pe ministrul afacerilor externe
al R. P. Ungare, Peter Janos
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In cursul zilei de luni, 22 
noiembrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re- 
publicii Socialiste România, a pri
mit pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Ungare, to
varășul Peter Jănos, care face o 
vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte to
vărășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, ministrul

afacerilor externe, și loan Cotoț, 
ambasadorul României ,1a Buda
pesta.

Au participat Ferenc Martin, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, și Barity Mi
klos, șef de grup în M.A.E.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția po
zitivă a relațiilor dintre România 
și Ungaria. Au fost, totodată, re
levate posibilitățile largi care'exis
tă pentru adîncirea și extinderea 
colaborării și cooperării bilaterale 
în folosul ambelor popoare, al ca
uzei socialismului și păcii în lume.

De asemenea, au fost abordate

unele probleme legate de securita
tea europeană și alte probleme in
ternaționale.

★
După convorbiri, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a reținut pe 
oaspete la dejun.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Iosif Banc, Corneliu Mănes
cu, loan Cotoț.

Au fost prezenți Ferenc Martin, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, și Barity Miklos.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, de caldă prietenie.

ARĂTURILE DE TOAMNĂ
continue pînă la efectuarea lor

pe toate suprafețele
Tlmpul s-a răcit, iar în unele zone 

din țară a nins, stratul de zăpadă 
variind ca grosime de la un loc la 
altul. în cursul zilei de luni n-au 
mai căzut precipitații, ceea ce a fă
cut cu putință să se lucreze la strîn- 
sul produselor agricole care mai sînt 
pe cîmp. De asemenea, intrucit pă- 
mîntul nu este înghețat se poate lu
cra, in continuare, la executarea ară
turilor de toamnă.

Așa cum s-a mai arătat, pe cîmp 
continuă să se afle porumb, 
de zahăr, iar suprafețe mari 
ocupate cu coceni de porumb. O a- 
semenea situație poate fi întîlnită 
in județul Olt. Este adevărat, luind 
fiecare unitate in parte, cantitățile 
de produse de pe cîmp sînt mici, dar 
la scara județului se adună multe 
tone. Astfel, in unitățile agricole de 
stat mai sînt de cules peste 1 000 ha 
cu porumb. Suprafețe mai mari sînt 
de recoltat la întreprinderea agricolă 
de stat Brebeni, unde peste 500 ha 
cu porumb nu sînt recoltate.

De asemenea, in unele cooperative 
agricole din județ mai este pe c.imp 
recolta de pe aproape 900 ha sfeclă 
de zahăr și de pe 150 ha cu orez. Se 
știe că nerecoltarea Ia timp a pro
duselor de pe cimp provoacă pa
gube unităților respective, în ultimă 
instanță economiei naționale. De ce 
să se înregistreze pagube mai ales 
că producția este gata realizată, tre
buind .numai culeasă și înmagazi-

sfeclă 
sint

nată ? Cum vor putea, oare, justifica 
consiliile de conducere ale coopera
tivelor agricole Băneasa, Gostavăț, 
Sprâncenata și altele, pierderile de 
recoltă cauzate de faptul că și acum 
însemnate suprafețe cu orez stau ne
recoltate sau netreierate ? Stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii dis
pun de mijloace mecanice pentru re
coltarea orezului, dar acestea nu sint 
folosite eficient. Este timpul să se 
acționeze cu maximă operativitate, 
pentru ca strânsul recoltei să se în
cheie în totalitate în toate unitățile 
agricole.

Paralel trebuie să continue exe
cutarea arăturilor pe toate supra
fețele. Or, se constată că în unele 
județe mai sînt mari suprafețe de 
arat. Este cazul unor unități agricole 
din județul Iași. în prezent, execu
tarea arăturilor adînci de toamnă se 
desfășoară într-un ritm susținut în 
majoritatea întreprinderilor agricole 
de stat și cooperativelor agricole din 
județ. La I.A.S. Cotnari și Bucium, 
ca și in cooperativele agricole Da- 
gița, Popești, Schitu Duca, Stroiești, 
Hărmănești, Costești, Tîrgu Frumos, 
Ruginoasa, Sirețel și altele, s-au în
cheiat arăturile de toamnă încă de 
la sfirșitul săptăminii trecute. Pe 
ansamblul județului, în cooperativele 
agricole s-au arat peste 80 la sută 
din suprafețele prevăzute.

„Pentru a grăbi ritmul lucrărilor 
— ne spune ing. Teodor Paloș, di
rector adjunct al direcției generale 
agricole — am făcut o nouă repar- .

tizare a tractoarelor intre secțiile de 
mecanizare și chiar intre ’ stațiuni. 
Spre exemplu, s-au concentrat 30 de 
tractoare pentru a ajuta cooperativa 
agricolă din Tigănaș să termine exe
cutarea arăturilor. Alte 10 tractoare 
au fost mutate de la Sirețel la coo
perativa agricolă Bălțați, iar 9 trac
toare au fost duse de la cooperativa 
agricolă Lețcani, care a terminat toate 
lucrările, la Ciurea. Este una dintre 
soluțiile eficiente pentru a încheia, 
într-un timp cît mai scurt, arăturile 
adînci de toamnă".

Cu prilejul raidului efectuat vi
neri și sîmbătă s-a putut constata 
că în majoritatea unităților tracto
riștii lucrează de zor. La coopera
tiva agricolă Aroneanu se arau ul
timele 30 ha din cele 600 planifica
te. De aici, un număr de 13 trac
toare urmau să fie trimise la coope
rativa agricolă Golăiești, unitate care 
are mare nevoie de ajutor, deoare
ce din 1 500 ha s-au arat abia 705. 
Răminerea în urmă se datorește atît 
secției de mecanizare, cit și lipsu
rilor organizatorice din activitatea 
cooperativei. Adesea, mecanizatorii 
ies în cîmp dimineața destul de tîr-

Manole CORCACI 
SmîHan ROUĂ 
corespondenții 
„Scînteii”
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Președintele Consiliului de Stat
a primit pe ambasadorul

Indoneziei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, 
22 noiembrie a.c., pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Indoneziei, Hamzah Atmohan-

dojo, în legătură cu plecarea 
definitivă din țara noastră.

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

sa

Examenul de bacalaureat si înscrierile la concursul

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI COMUNICA
Examenul de bacalau-1.

reat, la liceele de cultură gene
rală, liceele de specialitate și exa
menul de diplomă la liceele pedago
gice de învățători și educatoare, în 
anul 1972, se va organiza la aceleași 
date, obiecte de studiu și în aceleași 
condiții ca in anul 1971.

2. — Se aduce la cunoștința celor 
ce doresc să se . înscrie la concursul 
de admitere în invățămîntul 1 supe
rior tehnic și agronomic pentru anul 
școlar 1972—1973 că la concurs vor fi 
înscriși absolvenți ai liceelor de spe
cialitate, ai secțiilor reale și ai cla
selor speciale de matematică, fizică, 
chimie și biologie de la liceele de 
cultură generală.

La concursul de admitere organi
zat la invățămîntul superior univer
sitar, economic, pedagogic, medicină 
si farmacie, de artă sau de educație 
fizică se vor putea înscrie absolven
ții tuturor liceelor.

Absolvenții secțiilor umaniste din 
liceul de cultură generală care do
resc să studieze în invățămîntul su
perior tehnic sau agronomic vor tre
bui să efectueze în prealabil stagii 
in producție de minimum un an în 
activități specifice profilului facul
tăților la care doresc să candideze. 
Absolvenții care efectuează stagiul în 
producție in vederea înscrierii la 
concursul de admitere in invățămin- 
tul superior tehnic sau agronomic 
vor fi aminați de la încorporare in 
armată timp de un an. In legătură cu 
aceasta. Ministerul învățămintului 
precizează că la concursul de admi
tere in invățâmintul superior tehnic 
și agronomic ce se va 
anul 1972 vor putea fi 
solvenți ai promoțiilor 
'care vor începe stagiul 
cel mai tîi'ziu in luna 
1971.

organiza in 
înscriși ab- 
precedente 

în producție 
decembrie

Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Emil Drăgănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții române 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, se aflau tovarășii : Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Maxim Berghianu, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu.

Erau prezenți Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în cursul după-amlezii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu

cători de partid și de stat au so6it 
la Timișoara.

în întîmpinare, pe aeroport, se 
aflau tovarășii Mihai Telescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.

Mii de oameni ai muncii din lo
calitate — români, germani, ma
ghiari, sîrbi — au venit să salute 
pe secretarul general al partidului. 
Mulțimea aplaudă, ovaționează. Se 
scandează „P.C.R.-Ceaușescu". Un 
grup de pionieri oferă oaspeților 
buchete de flori.

Pe arterele principale ale orașu
lui, un mare număr de cetățeni fac 
o călduroasă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți condu
cători de partid și de stat.

(Agerpres)

Bun venit 
din toată inima 

președintelui 
Iugoslaviei prietene
Cu deosebită căldură, cu sentimen

te de vie bucurie, poporul român sa
lută astăzi sosirea în țara noastră a 
tovarășului Iosip Broz Tito, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și-l adresează din toată inima înaltu
lui oaspete, persoanelor care-1 înso
țesc, un oordial „Bun venit pe pămîn- 
tul României socialiste !“.

înscrii.ndu-se pe linia practicii, de
venită tradițională, a vizitelor reci
proce, a intîlnirilor' .și convorbirilor 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai României și Iugoslaviei,' ac
tuala vizită este o nouă expresie a 
relațiilor de strânsă prietenie și co
laborare tovărășească, a stimei și 

■prețuirii pe care și le nutresc reci
proc partidele, statele și popoarele 
noastre.

Prietenia și solidaritatea româno- 
iugoslavă au rădăcini adînci și pu
ternice. Animate de năzuința spre 
libertate și o viață mai bună, po
poarele celor două țări vecine au în
fruntat nu o dată împreună dușmanul 
în lupta pentru cucerirea independen
ței și suveranității naționale. în anii 
de după eliberare, prietenia dintre 
popoarele României și Iugoslaviei a 
dobîndit caracterul superior determi
nat de țelurile comune, idealurile so
cialismului, de colaborarea in opera 
de făurire a noii orînduiri.

Un rol primordial în întărirea con
tinuă a legăturilor reciproce îl au 
relațiile de colaborare tovărășească, 
principială, în spiritul internaționalis
mului proletar, statornicite între 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia. Dez
voltarea acestor relații, schimburile de 
experiență la diferite niveluri pe linie 
de partid, a organizațiilor obștești și 
instituțiilor de stat permit studierea 
reciprocă a experienței acumulate în 
construcția socialistă, mai buna cu
noaștere reciprocă și apropierea în
tre cele două popoare.

Esențial pentru dezvoltarea relații
lor dintre partidele, țările și popoare
le noastre este faptul că ele sînt clă
dite pe temelia de granit a respec
tării stricte, neabătute, a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești, 
ale dreptului fiecărui popor de a-și 
rezolva problemele construcției socia
liste, potrivit condițiilor proprii. Toc
mai aceste trăsături caracteristice dau 
forță și vitalitate relațiilor româno- 
iugoslave, au făcut ca ele să se am
plifice și să se diversifice continuu pe 
toate planurile — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural — să con
stituie un exemplu al fertilității co
laborării între două țări socialiste.

Succesele obținute de ambele țări 
în dezvoltarea construcției socialiste, 
creșterea potențialului lor industrial 
și tehnico-științific și pe plan cul
tural oferă în permanență noi posi
bilități pentru extinderea, amplifica
rea și diversificarea colaborării. în
totdeauna, întîlnirile și convorbirile 
la nivel înalt româno-iugoslave au 
permis identificarea unor asemenea 
posibilități de adîncire a cooperării 
în interesul ambelor popoare. Se 
poate, de aceea, anticipa cu toată

convingerea că așa va fi și de a- 
ceastă dată.

Ca țări socialiste, pornind de la 
premisa că toate statele, indiferent 
dă mărimea lor, au îndatorirea de 
a-și aduce contribuția la apărarea și 
consolidarea păcii, România și Iu
goslavia se manifestă activ pe arena 
internațională, militează neobosit 
pentru soluționarea marilor probleme 
ce confruntă omenirea, pentru des
tindere, încredere și colaborare inter
națională. In acest spirit,. înfăptuirea 
securității europene, care să permită 

v dezvoltarea nestingherită a fiecărei 
națiuni de pe continent, la adăpost 
de orice primejdie de agresiune, de 
orice manifestare de forță și ame
nințare cu forța, constituie o preo
cupare constantă în politica externă 
a României și Iugoslaviei. Totodată, 
țările noastre militează activ pentru 
transformarea regiunii balcanice în
tr-o zonă a păcii și bunei vecinătăți 
— ceea ce ar constitui o contribuție 
importantă la securitatea întregului 
continent european. în același spirit 

, constructiv și de responsabilitate. Ro
mânia și Iugoslavia depun eforturi 
constante pentru a contribui la rea
lizarea unor deziderate majore ale 
omenirii contemporane — stingerea 
focarelor de război și reglementarea 
pe cale politică, prin tratative a pro
blemelor litigioase, înfăptuirea dezar
mării generale, lichidarea colonialis
mului și libera dezvoltare a ‘tinere
lor state independente, întărirea ro
lului O.N.U., statornicirea trainică în 
viața internațională a normelor de
plinei egalități în drepturi a tuturor 
statelor, asigurarea dreptului fiecă
rei națiuni de a-și decide singură 
soarta, de a se dezvolta potrivit pro
priei sale voințe.

Toate acestea formează un cîmp 
larg, fertil, unde similitudinea de 
poziții și conjugarea eforturilor 
României și Iugoslaviei s-au soldat, 
în ultimii ani, cu rezultate de seamă. 
Este neîndoielnic că actualele convor
biri la nivel înalt româno-iugoslave 
vor prilejui noi discuții rodnice asu
pra problemelor majore ale contem
poraneității — permițînd, în același 
timp, abordarea problemelor actuale 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Dezvoltarea legăturilor de priete
nie, alianță și colaborare multilate
rală cu toate țările socialiste fră
țești formează, după cum se știe, 
piatra unghiulară a politicii externe 
a României socialiste. în acest con
text, raporturile de bună vecinătate, 
conlucrarea activă, convorbirile frec
vente dintre România și Iugoslavia 
se înscriu ca o contribuție pozitivă 
la dezvoltarea colaborării și promo
varea cauzei unității și coeziunii ță
rilor socialiste, la întărirea forțelor 
mondiale progresiste, antiimperialis- 
te, la cauza păcii.

Poporul român este ferm convins 
că actuala vizită a președintelui Tito 
în România va marca un nou jalon 
important în mersul ascendent al 
relațiilor' româno-iugoslave, va con
tribui la întărirea mai " departe a 
prieteniei popoarelor român și iugo
slav, la adincirea conlucrării rodnice 
dintre țările noastre în interesul re
ciproc și al cauzei păcii, progresului 
și socialismului în lume.

ÎN ZIAIWL DE AZI :
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In Înfăptuirea politicii

înfăptuirea 
comunistă

asemenea
o poziție comba-

muncii conduc,

hotelier „Asto- 
a devenit o fir-

de viteză

Oftalmo-

Imagine din portul Tulcea
Foto : Gh. Vințilă

FAPTUL
DIVERS
Consecințele 
excesului

La volanul autoturismului 
1—SB—3592, Agneta Ștefan, in 
virată de peste .60 de ani, din 
Cisnădie, pornise într-una din 
zilele trecute spre Sibiu. Și, gră
bită ca de obicei, zbura pur și 
simplu printre celelalte autove
hicule de pe șosea. înainte de a 
intra în comuna Șelimber, la o 
manevră de depășire, a pierdut 
insă oontrolul volanului și auto
turismul s-a izbit în răsturnare 
de o autobasculantă încărcată cu 
balast, care circula reglementar 
din sens opus. Accidentul s-a 
soldat cu moartea a patru per
soane : conducătoarea auto, soțul 
acesteia și doi pasageri ocazio
nali. Tragic bilanț datorat 
cesului de viteză.

Pe jar
Cu mai mult timp tn urmă, la 

C.E.I.L. Focșani s-a creat un 
depozit de deșeuri de lemn și 
lobde de calitate inferioară pen
tru o nouă fabrică de plăci fi- 
brolemnoase. Din motive asupra 
cărora nu insistăm, fabrica n-a 
intrat însă in funcțiune la ter
menul fixat. între timp, în de
pozit, vracul de deșeuri și sti
vele de lobde creșteau văzînd 
cu ochii. De teamă că depozi
tul va deveni „neîncăpător", con
ducerea combinatului a aprobat 
vinzarea unor cantități de de
șeuri. Atit le-a trebuit lut Ilie 
Cotea, contabil-șef, și lui Dănuț 
Pufu, șeful depozitului. Folo
sind chitanțiere false, ei au 
vindut mari cantități de mate
rial lemnos, Insușindu-și peste 
47 000 lei. La un control riguros, 
s-a descoperit infracțiunea. A- 
cum, plnă la pronunțarea sen
tinței, vinovății stau ca... pe jar. 
Și, după cantitatea de lemn sus
trasă, focul va fi zdravăn l

logică
După cum »e știe, în cazurile 

de accidente grave provocate de 
pătrunderea unor corpi străini ’ 
în globul ocular, o problemă 
deosebit de dificilă pentru reu
șita intervenției o reprezintă 
localizarea lor precisă. Nu odată, 
datorită dificultății depistării u- 
nor corpi cu dimensiuni foarte 
mici paciențil rămineau cu in
firmități parțiale «au' chiar pier
derea vederii. După numeroase 
experimente, o echipă de me
dici de la Spitalul de oftalmolo
gie din Capitală, sub conducerea 
medicului primar șef de secție 
Petre Stănescu, a reușit să pună 
la punct o metodă grație căreia 
localizarea acestor corpi devine 
o problemă de... minute. Datorită 
acestei metode originale și ex
trem de simple, accesibilă Ia 
toate nivelurile rețelei sanitare, 
au putut fi extrași corpi străini 
pătrunși în globul ocular cu 
nouă ani în urmă. Un motiv în 
plus pentru care, credem, me
toda medicilor bucureșteni se va 
afla... în vederea forurilor sani
tare. ,

Un epilog 
penal

într-una din serile trecute, la 
postul de miliție Mătăsaru (Dîm
bovița), Iulică Ilie, impiegat la 
autobaza I.T.A. Găești. a recla
mat faptul că indivizi necunos
cut! l-au jefuit de 40 000 lei, 
sumă ce reprezenta salariile 
muncitorilor de la locul său de 
muncă, împreună cu statele de 
plată. în urma 
întreprinse s-a 
lucrurile au 
tul altfel. J 
banii, acasă, 
dești, unde a rămas o noapte. 
Dimineața a început să cutreiere 
restaurantele și localurile din 
Găești și Mătăsaru și... a pier
dut servieta cu banii și statele 
de plată. Noaptea, tîrziu, doi os
pătari de Ia braseria Mătăsaru, 
Aurel Titică și Ileana Constantin, 
au găsit în drum spre casă ser
vieta cu bani din care au predat 
miliției doar 17 500 lei. Dife
rența pe care și-o însușiseră au 
restituit-o ulterior cu ocazia cer
cetărilor ce au urmat. Acum, 
după ce prejudiciul a fost recu- 

• perat, se așteaptă epilogul pe 
care-1 lăsăm pe seama' organe
lor de resort.

cercetărilor 
constatat că 

decurs cu to- 
I. I. plecase cu 

, In comuna Lu-

Trimiteți 
sobarii ?

Cooperativa meșteșugărească 
„Constructorul" din Baia Mare 
a inceput, cu mai multe luni in 
urmă, lucrările pentru racorda
rea liceului din Negrești-Oaș și 
a unui bloc cu 36 de aparta
mente din vecinătatea acestuia 
la o instalație de încălzire cen
trală. Conform contractului, lu
crarea trebuia să fie gata la 15 
septembrie a.c. Locatarii și-au 
demolat sobele în vederea insta
lării caloriferelor. Dar pînă in 
prezent, caloriferele n-au apărut. 
Nici reci, nici calde. De mai bine 
de o săptămină, instalatorii de 
la „Constructorul" au dispărut 
de pe șantier cu unelte cu tot. 
Întrebarea este : vor apărea in 
locul 
după 
le-au

lor. sobarii ? Pentru că, 
cum se vede, instalatorii 
creat... front de lucru !

Rubricd redactată de •. 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
sprijinul corespondențilorcu 

„Scînteii".

EFICIENTA MUNCII
POLITICO-IDEOLOGICE

este nemijlocit legata
de caracterul ei combativ, militant

• Ce acțiuni au fost organizate, ce Inițiative se afiâ 
pe agenda de preocupări a comitetului județean de 
partid ? ® Cum se verifică puterea de Influențare 

a acestor acțiuni ?
La jaceste Întrebări ne răspunde tovarășul ALEXANDRU 

secretar al Comitetului județean Harghita 
al P.C.R.

SZEKERES,
P.C.R.

OK de întrebări 
răspunsuri 

DESPRE CINCINAL

22 Ce progrese se vor realiza 
in sfera serviciilor 
pentru populație ?

Pentru întărirea 
partid in orientarea 
activității ideologice ,_________
cative, încă din faza dezbaterii do
cumentelor din iulie s-a conturat ne
cesitatea promovării unții nou stil de 
muncă_ al organizațiilor de partid, 
care să asigure ca nici un factor edu
cațional să nu rămînă în afara în
drumării și controlului de partid. în 
acest sens, am trecut la elaborarea 
unor programe trimestriale unitare la 
niv.elul întreprinderilor, instituțiilor, 
comunelor, orașelor și județului, care 
includ acțiunile politice, ideologice și 
cultural-educative de masă cu ter
mene precise și responsabilități con
crete. Prin elaborarea programelor 
calendaristice, organele de partid, cit 
și ceilalți factori cărora le revin 
răspunderi in acest domeniu au po
sibilitatea să urmărească zilnic in

și 
de

conducerii de 
• și desfășurarea 
și politico-edu-

sibilitatea să urmărească zilnic 
treaga muncă politico-ideologică 
cultural-educativă din raza lor 
activitate.

Rezultatele pozitive s-au vădit 
scurt timp. Putem afirma că s-a reu
șit o mai eficientă conjugare a efor
turilor tuturor factorilor educaționali 
pentru reușita ac
țiunilor între
prinse, stabilirea 
de responsabili
tăți precise pri
vind diferitele 
manifestări pro
gramate contri
buind la crește
rea exigenței și 
spiritului de răs
pundere al or
ganizatorilor.

In scopul creș
terii aportului 
muncii politico- 
educative la îndeplinirea sarcinilor 
economice, am conceput cîteva ac
țiuni de mai largă perspectivă, des
fășurate atit în unitățile indus
triale, cît și în cele agricole. Ast
fel, in cadrul unor întîlniri, pe 
ramuri de _pix>ducție, ale membri
lor biroului județean de partid cu 
cadrele tehnice din întreprinderi, au 
fost stabilite principalele direcții spre 
care să fie îndreptată munca politico- 
educativă în vederea ridicării calita
tive. a activității economice. Paralel, 

,au început „procese ale produselor 
de slabă calitate". Prima acțiune de 
acest fel a fost organizată zilele tre
cute la Fabrica de tricotaje din 
Miercurea Ciuc. Confruntarea celor a 
căror experiență merită a fi eviden
țiată cu cei din a cărdr vină 
se provoacă pagube prin rebuturi și 
produse de slabă calitate s-a dovedit 
a avea un important rol educativ, 
mobilizator.

Acordăm o deosebită atenție edu
cării tineretului în spiritul concepții
lor comuniste despre lume și viață. 

, Din ceea ce am întreprins pînă acum 
în această direcție aș menționa doar, 
pentru interesul pe care l-au stîrnit, 
trei manifestări : o masă rotundă, ți
nută la Miercurea Ciuc, cu partici
parea absolvenților școlilor și făcui- . 
tăților tehnice și economice, la care 
s-a dezbătut rolul și locul tinărului 
specialist în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate ; o în- 
tîlnire a tineretului școlar din ace
lași oraș cu muncitori fruntași și in
gineri de pe șantierele de construcții ; 
o discuție cu elevi ai școlii profesio
nale comerciale din. Gheorghieni, 
înainte ca aceștia să-și înceapă sta
giul de practică în magazine.

Aș mai aminti, dintre manifestă
rile înscrise in programul trimestrial; 
care s-au bucurat, de asemenea.

în

o bună primire, un simpozion ținut 
la Lunca de Jos, intitulat „Memoria 
Văii Ghimeșului, 37. de ani de la răs
coala țăranilor români și secui, des
fășurată sub semnul unității și fră
ției de luptă împotriva exploatării 
și asupririi, pentru o viață mai 
bună", ca și schimbul de experiență 
interjudețean, pe tema „Brigăzile ar
tistice de agitație, tribune ale opiniei 
publice înaintate", cu participarea 
unor brigăzi din București, Galați, 
Ploiești și Harghita.

în contextul măsurilor de îmbună
tățire a activității politico-ideologice, 
comitetul județean de partid acordă o 
atenție deosebită ridicării nivelului 
invățămintului de partid și al propa
gandei prin conferințe. Dezbaterile 
din cadrul cursurilor invățămintului 
de partid Ia Fabrica de confecții 
Miercurea Ciuc, Combinatul minier 
Bălan, U.E.I.L. Toplița, întreprinde
rea de tehnoutilaj din Odorheiul Se
cuiesc și din alte locuri relevă pro
grese in ridicarea nivelului teoretie 
al studiului, paralel cu o mai strînsă 
legare a acestuia de sarcinile ce re-

de

vin cursanților 
partidului.

Fără a trage concluzii cu carac
ter generalizator — de altfel prema
ture — se, poate afirma totuși că 
efervescența politică din ultimele 
luni a conturat amploarea eforturi
lor conștiente, făcute cu elan și con
vingere de masele largi ale oameni
lor muncii de la orașe și sate, pentru 
realizarea obiectivelor cincinalului, 
îndeplinirea de către Colectivele uni
tăților industriale din județ a planu
lui pe 10 luni la producția globală și 
la producția-marfă vîndută și înca
sată în proporție de peste 102 la sută, 
ca și realizarea unor producții medii 
de cartofi între 21 000—28 000 kg la 
hectar în cooperativele din Sînmar- 
tin, Tușnad-sat și Gheorghieni ilus
trează tocmai o mai adîncă înțele
gere a îndatoririlor cetățenești, dez
voltarea conștiinței socialiste. La con
cluzii asemănătoare privind crește
rea spiritului de responsabilitate so
cială a oamenilor ____11 __ ‘__ ,
după părerea mea, și unele inițiativă 
prețioase apărute in ultimul timp : 
încadrarea majorității muncitorilor în 
forme de perfecționare a calificării 
— la Fabrica de tricotaje Miercurea 
Ciuc și Fabrica de ață Odorheiul Se
cuiesc ; reducerea accentuată a rebu
turilor — la Uzina de fier Vlăhița 
(unde, pentru prima dată, rebuturile 
la piesele turnate au scăzut sub pro
centul admis) ; micșorarea consumu
rilor specifice de material lemnos.

Se poate vorbi, de asemenea, ca de 
un element demn de reținut, despre 
creșterea spiritului militant revolu
ționar, despre cultivarea intoleranței 
față de manifestările retrograde, față 
de orice încălcare a principiilor mo
ralei socialiste, a normelor de con
viețuire socială. într-un 
spirit, s-a adoptat

tivii — la mina Bălan și la întreprin
derea „Partizanul" din Gheorghieni 
— împotriva unor cazuri de in
disciplină ; la U.E.I.L. Toplița au fost 
criticate cu fermitate manifestările de 
lipsă de grijă pentru apărarea avu
tului obștesc ; în comuna Secuieni — 
tendințele de căpătuială ale unor 
cadre.

Referindu-ne la preocupările de vii
tor, putem arăta că, in săptămînile ur
mătoare, ne propunem să „demarăm" 
in înființarea primelor cabinete de ști
ințe sociale și de răspîndire a cunoș
tințelor științifice, iar, în cadrul aces
tora, a punctelor de informare șl de 
documentare. Pornind de la expe
riența pozitivă acumulată de Comi
tetul orășenesc de partid Gheor- 

, ghieni, toate comitetele orășenești 
și oomunale de partid din județ vor 
organiza periodic consfătuiri cu ti
nerii membri de 
dindu-se, cu acest 
me privind cerințele ce decurg din 
calitatea de comunist pe planul acti
vității profesionale și obștești.

Desprinzînd concluzii practice din 
documentele recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., în ce privește intensifica
rea educării oamenilor muncii în spi
ritul eticii și echității socialiste, co
mitetul județean a prevăzut organi
zarea unor consfătuiri, pe centre oră
șenești, cu cadrele medico-sanitare (o 
primă intîlnire a și avut loc recent), 
cu cadrele didactice, cu lucrătorii 
din comerț — dezbaterile avind me
nirea să stimuleze combativitatea 
față de manifestările negative 

din aceste sectoa
re importante ale 
deservirii sociale, 

în scopul unei 
mai largi antre
nări a intelectua
lității la munca 
politico-educativă 
și cultural-artisti- 
că de masă, vom 
organiza consfă
tuiri, in diferite 
localități, cu pro
fesori, ingineri, 
medici și alți spe
cialiști, cu care 

ocazie vor a stabilite modalitățile 
practice de intensificare a participă
rii acestora la înfăptuirea programu
lui de educație comunistă.

Propunindu-ne să îmbunătățim 
substanțial activitatea comisiilor de 
propagandă, ii antrenăm pe mem
brii acestora în efectuarea de stu
dii și analize asupra desfășurării 
muncii politico-educative in princi
palele centre ale județului, ca și tn 
satele mai îndepărtate, la gurile fo
restiere de exploatare și pe șantie
rele de construcții. în cursul luni
lor decembrie și ianuarie, colective 
formate, in principal, din membri 
ai comisiei de propagandă, învăță- 
mint, știință și cultură a comitetu
lui nostru județean, vor ajuta or
ganizațiile de partid în utilizarea cu 
eficiență sporită a formelor și mij
loacelor muncii politice de masă, 
între altele, urmărim să punem 
capăt unor stări de lucruri' ca ace
lea încetățenite in /comunele Oșlo- 
beni, Suseni, Mărtiriiș, Bilbor, unde 
activitatea politico-educativă este 
lăsată exclusiv pe seama locțiitoru
lui secretarului comitetului comunal 
de partid ; de asemenea, ne propunem 
să acordăm un sprijin mai mare unor 
organizații de partid, între care Co
mitetul orășenesc Toplița, tn direc
ția unei mai eficiente folosiri a agi
tatorilor, gazetelor satirice.

Sîntem încredințați de 'faptul că, 
eituind cu consecvență 
programului de educare 
în centrul preocupărilor, imprimînd 
un caracter militant întregii munci 
politico-ideologice, vom contribui la 
creșterea continuă a rolului conducă
tor al organizațiilor de partid din 
județ, la sporirea forței lor de mo
bilizare a maselor la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
X-lea al P.C.R.

partid, abor- 
prilej, pro'ole-

0 invitație la hanuri
Celor care doresc eă se recre

eze in mijlocul unor frumoase 
priveiiști, cooperația de con
sum le adresează o invitație 
(chiar și acum, în prag de iar
nă) la unul din hanurile sale 
turistice 
cabane 
lele 
hanuri,

- cabane, unitățile cooperației de 
consum asigură turiștilor came
re confortabile, cu încălzire cen
trală. Printre cele mai cunoscu
te hanuri turistice se numără : 
„Rucăr" și „Valea Ursului", în 
județul Argeș, „Bran" — Bra
șov, „Cheia" — Prahova, „Unsul 
negru" — Mureș, „Bucura" — 
Hunedoara. De o bună apreciere 
se bucură, de asemenea, com
plexul turistic „Slănie", cabana 
„Bucin" — Harghita și motelul 
„Ilișești" — Suceava. Toate a- 
ceste atractive locuri de popas 
oferă vizitatorilor preparate cu
linare specifice locului și vinuri 
din cele mai renumite p’odgorii. 
Totodată, aici se pot practica 
diferite sporturi de iarnă, se pot 
face excursii în împrejurimi.

sau la moteluri și 
situate pe principa- 

trasee turistice. Atit in 
cit și in moteluri și

Unitățile Oficiului județean 
de turism Arad desfășoară o lar
gă activitate în domeniul ser
viciilor pentru 
și străinătate, 
mărfurilor.

Complexul 
ria" din Arad 
mă de prestigiu. Prin serviciile 
sale în sectoarele de alimenta
ție publică, spațiile de cazare șl 
sălile de recepție a reușit să 
cîștige tot mai mulți solicitanțl.

O contribuție deosebită la în
deplinirea, înainte de termen, a 
sarcinilor de plan anuale ale 
unității arădane a avut-o 
și stațiunea balneo-climate- 
rică Moneasa. „Perla Aradului" 
nu s-a dezmințit nici in acest 
ap, prin ospitalitatea sa reușind 
să realizeze suplimentar, numai 
la desfacerea mărfurilor, o va
loare de aproape un milion de 
lei. Rezultate bune au obținut și 
stațiunea balneară Lipova, ca
banele Izoi, Ghioroc, Debelago- 
ra și Căsoaia.

turlștii din țară 
de desfacere a

Dezvoltarea activității de prestări de servicii, factor de apreciere șl 
Influențare a nivelului de trai al populației, se înscrie ca un obiectiv 
important al prevederilor actualului cincinal. Este cunoscut faptul că 
producția materială, singură, nu poate satisface toate necesitățile, în 
continuă creștere și diversificare, ale populației ; or, sarcina de a 
completa împlinirea cererii de consum revine sectoarelor prestatoare 
de servicii. Reflectînd profundele schimbări calitative care vor avea 
loc în procesul ridicării nivelului de trai al populației, ACTUALUL 
PLAN CINCINAL PREVEDE SPORIREA VOLUMULUI SERVICIILOR 
CU 55—61 LA SUTA (față de 40—45 Ia sută, cit se preconizase prin 
Directivele Congresului al X-Iea al P.C.R.), INTR-UN RITM MEDIU 
ANUAL SUPERIOR ATIT RITMULUI DE CREȘTERE A VENITURI
LOR REALE ALE POPULAȚIEI. CIT ȘI A DESFACERILOR DE 
MĂRFURI PRIN REȚEAUA UNITĂȚILOR CU AMĂNUNTUL. în acest 
fel, se vor recupera — în mare măsură — unele rărhîneri în urmă con
semnate în domeniul serviciilor, al repartizării teritoriale a unităților 
respective în orașe și sate, pe ansamblul județelor.

Activitatea de prestări de servicii va cunoaște, pe lingă creșterile 
cantitative amintite, importante perfecționări calitative. VA CONTINUA 
ACȚIUNEA DE DIVERSIFICARE A PROFILELOR SERVICIILOR, 
DE ADAPTARE A LOR LA CERINȚELE POPULAȚIEI ; VOR FI DIS
TRIBUITE MAI RAȚIONAL PE TERITORIUL ȚÂRII UNITĂȚILE 
DE DESERVIRE, pentru ca toate categoriile de cetățeni să aibă posi
bilitatea satisfacerii mai depline a nevoilor de servicii ș.a. O CREȘTE
RE DEOSEBITĂ A SERVICIILOR ESTE PREVĂZUTĂ ÎN MEDIUL 
RURAL ; pentru cooperația de consum și cooperativele agricole de 
producție, care-și desfășoară cu precădere activitatea aici, a fost sta
bilit — Ia profilele de deservire — un ritm mediu anual de creștere 
de 18,8 Ia sută, aproape dublul celui luat în calcul pentru servicii pe 
ansamblul economici (9.2—10 la sută). ÎMBUNĂTĂȚIREA LATURI/ 
CALITATIVE ȘI A STRUCTURII SERVICIILOR ESTE ILUSTRAT 
ȘI DE CREȘTEREA ANUALĂ CU 16.3 LA SUTA (SUPERIOARA ME
DIEI) A PRESTAȚIILOR DIN TURISM. (Intre altele, activitatea în 
sectorul excursiilor externe ale turiștilor români va fi în 1975 de 2,3 
ori mai mare față de 1970, iar prestațiile hoteliere vor crește de Ia 
simplu aproape Ia triplu). Importante sporuri sînt stabilite și pentru 
celelalte categorii de servicii. Serviciile prestate de unitățile Ministe
rului Transportului și Telecomunicațiilor vor crește Ia toate profilele, 
remarcindu-se o îmbunătățire a lor în structură prin accentul pus pe 
transporturile rapide (în anul 1975 activitatea dc transport aerian 
aproape se va dubla față dc anul 1970), prin perfecționarea serviciilor 
de poștă (volumul lor va crește într-un ritm mediu anual de 12,5 Ia 
sută), prin dezvoltarea serviciilor telefonice (prestațiile în acest sec
tor vor spori in 1975 cu 134,2 Ia sută față de 1970) ș.a. Achiziționarea 
și folosirea unui număr sporit de bunuri tehnice de către populație, 
extinderea rețelei de distribuție vor determina, in actualul cincinal, 
creșterea consumului familial de energie electrică pe cap de locuitor 
cu aproape nouăzeci la sulă. Un accent deosebit se va pune și pe 
dezvoltarea serviciilor prestate de unitățile consiliilor populare : con
dițiile de alimentare cu apă a populației se vor îmbunătăți prin creș
terea numărului de sțații de alimentare a localităților, mărirea capa
cității celor existente (volumul de apă potabilă din rețeaua de ali
mentație urmează să depășească, in 1975, cu 42,5 la sută pe cel din 
1970) ; un număr tot mai mare de familii va beneficia de încălzire 
centrală (energia termică distribuită va crește de la 3 500 000 G-cal. la 
aproape 6 000 000 G-cal.) ; se va extinde și îmbunătăți rețeaua de 
transport în comun (numărul călătorilor/km va ajunge în 1975 la 
aproape 4.3 miliarde față de 2,5 miliarde în 1970).

In corelație cu intensificarea procesului de creștere șl modernizare 
a producției bunurilor de consum de folosință îndelungată, pentru a asi- . 
gura întreținerea și depanarea acestora in condiții optime, SE PREVE
DE O DEZVOLTARE SUBSTANȚIALĂ ȘI DIVERSIFICAREA SERVI
CIILOR CU CARACTER MEȘTEȘUGĂRESC (astfel, volumul serviciilor 
desfășurate de cooperația meșteșugărească va crește într-un ritm mediu 
anual de 11 la sută, superior ritmului prevăzut pe ansamblul sectorului 
de prestări servicii). CU PRECĂDERE. SE VOR DEZVOLTA ACTIVI
TĂȚILE TEHNICE (de întreținere și reparare a aparatelor de radio, te
levizoarelor, frigiderelor, autoturismelor, a celorlalte aparate electrocâs- 
nice și de uz personal). Bunăoară, se estimează că în viitorii cinci ani, 
numărul autoturismelor se va mări de 2,5 ori — ceea ce presupune dezvol
tarea corespunzătoare a serviciilor de întreținere și reparare a acestor 
bunuri de folosință îndelungată. O amploare deosebită vor înregistra 
ACTIVITATEA DE SPÂLATORIE-CURAȚATORIE CHIMICA ȘI VOP- 
SITORIE, PRECUM ȘI PRESTĂRILE ÎN CONSTRUCȚII, creșterile 
in 1975, față de 1970, estimindu-se Ia peste 145 la sută șl respectiv 
Ia circa 220 la sută.

Pe lingă volumul Important, <le Investiții alocate din fondurile statu
lui pentru dezvoltarea serviciilor; „lucrări importante se vor realiza 
din fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste. Astfel, COOPE
RAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ VA INVESTI, PENTRU ÎNTREAGA 
GAMA A ACTIVITĂȚILOR SALE, FONDURI DE APROAPE 3,5 MI
LIARDE LEI ; vor fi puse în funcțiune circa 600 obiective noi (peste 
200 complexe de deservire, stații auto, spălătorli-curățătorii chimice șl 
vopsitorii, aproape 350 ateliere de producție și deservire ș.a.). în cadrul 
cooperației meșteșugărești vor fi școlarizați, prin diverse forme, un 
număr de aproape 100 000 de noi meseriași, cea mai marc parte pentru 
activitatea de deservire a populației.

în urma realizării prevederilor actualului cincinal, serviciile vor 
deveni un sector tot mai important al vieții noastre economice și so
ciale, iar ponderea lor crescîndă în cheltuielile populației va fi de 
natură să definească atingerea unui tot mai înalt grad de civilizație, 
a unui ridicat nivel de trai al populației — ceea ce reprezintă obiec
tivul fundamental al politicii partidului și statului nostru.

Iile A1EXE
y

Printre faptele și întîm- 
plările aparent banale ce se 
înscriu în cotidian sînt une
le care, la o analiză mai 
atentă, ni se prezintă în
cărcate de semnificații, cu 
largi implicații sociale și 
educative. Dintre acestea 
fac parte și acele întîmplări 
și fapte, mai mult ori mai 
puțin dramatice, care alcă
tuiesc „materia primă" a 
activității de fiecare zi a 
celor învestiți să vegheze la 
păstrarea ordinii și liniștii 
publice. Intrucît, prin natu
ra lor, faptele care Impli
că intervenția organelor de 
miliție au un caracter vădit 
antisocial, fiind, intr-un fel 
sau altul, îndreptate împo
triva întregii colectivități, 
participarea activă la pre
venirea și combaterea lor 
este, firesc, o obligație a 
tuturor, izvorînd dintr-un 
înalt comandament social și 
moral. Subliniind consecin
țele deosebit de grave pe 
care mentalitățile vechi, de 
esență burgheză și mic-bur- 
gheză. le pot avea asupra 
conștiinței unor oameni, a- 
supra poziției lor în socie
tate. recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. a relevat încă o 
dată cu tărie necesitatea de 
a se duce. în toate dome
niile, o „luptă fermă împo
triva concepțiilor retrogra
de din vechea societate, a 
obiceiurilor și moravurilor 
care poartă amprenta mo
dului de viață burghez..."

Este de neconceput o 
participare conștientă a fie
cărui om al muncii la înăl
țarea edificiului nostru so
cial fără o atitudine activă 
a sa, fără o angajare con
cretă împotriva tuturor ta
relor care împiedică mersul 
nostru înainte. Indiferența 
— sub orice formă s-ar ma
nifesta ea — este profund 
dăunătoare ; în primul rînd, 
pentru că ea reflectă o 
mentalitate depășită de is
torie, mentalitatea mic- 
burgheză a lui „nu e trea
ba mea, nu mă amestec, nu

bag" — concepție stră- 
spiritului orînduirii

mă 
ină 
noastre ; în al doilea rînd, 
pentru că efectele concrete 
ale indiferenței se traduc
prin proliferarea răului, 
prin mărirea pagubelor — 
materiale, și spirituale — ale 
obștei, printr-o infestare a 
climatului etic. Indiferența 
în fața fenomenelor nega
tive este un pas spre com
plicitate.

Privită din această per
spectivă, activitatea miliției, 
îndreptată împotriva ori
căror ilegalități, ne apare ca 
fiind într-o strînsă legătură 
de colaborare cu masele de 
cetățeni, adică cu cei direct 
interesați în apărarea legi
lor, în menținerea ordinii și 
întronarea spiritului de 
dreptate și echitate socială.

Din mulțimea faptelor 
ne-am oprit asupra cîtorva.

...în magazia unul imobil 
din strada 7 Noiembrie din 
București, funcționa, pînă 
nu de mult, o secție anexă 
a cooperativei agricole de 
producție „înfrățirea", din 
satul Hulubești, comuna 
Călugăreni, județul Ilfov — 
secție care avea ca 
fabricarea de antigel 
chid de frînă pentru 
vehicule. Principalul 
laj“ al respectivei

profil 
și li- 
auto- 
„uti- 
secții 

consta dintr-un cazan de 
cîteya sute de litri în care 
se amestecau — în propor
ții variabile — spirt indus
trial, glicerină, poliglicol, 
monoetil glicol, apă distila
tă și apă... de la robinet. 
Respectivele produse erau 
vîndute unor întreprinderi 
din Capitală și din țară 
care aveau parcuri mari de 
autovehicule. E drept că 
antjgelul și lichidul de frî
nă fabricate de această sec
ție se aflau, sub raport ca
litativ, mult sub nivelul 
prevăzut de normele în vi
goare (stasul 4059/1967). că 
înainte de livrare nu se în
tocmeau buletinele de ana
liză cerute de lege, pentru 
că însuși procesul de fabrl-

cație, extrem de rudimen
tar, ca și lipsa de calificare 
a oamenilor care lucrau 
acolo nu permiteau reali
zarea produselor 14 para
metrii normali. Cu alte cu
vinte antigelul și lichidul 
de frînă produse aici erau 
niște contrafaceri, iar În
treaga afacere patronată de 
sus-zisa cooperativă agri
colă de producție — o ade
vărată pungășie.

Dar Întreprinderile că-

doșan mal marele secției lor 
anexă de la București. 
Pentru că dacă și-ar fi pus 
o astfel de întrebare ar fi 
aflat că respectivul fusese 
condamnat de nu mai pu
țin 6 ori Ia pedepse totali- 
zînd peste 20 de ani de în
chisoare I Așadar, cu acest 
Hodoșan cooperativa în
cheiase un contract, cel pu
țin curios, în care se stipu
lează că : „decontarea în
tre cooperativă și secția a-

tocmească state de plată 
in care semna în fals sau 
trecea nume fictive pentru 
care încasa banii.

în acest stadiu miliția 
primește o ' scrisoare prin 
care se exprimă bănuiala 
că la secția anexă a coo
perativei se operează fals 
în acte și se însușesc sume 
însemnate de bani. Firesc, 
miliția solicită să se facă 
verificări de către cei le
zați direct : cooperativa și

am verificat toate semnă
turile de pe statele de pla
tă și am Încercat să identi
ficăm toate persoanele în
scrise în aceste state. Re
zultatul 59 de semnături 
în fals, 63 de nume de per
soane trecute în state și 
neidentificate, (normal : 
nici nu existau 1). un preju
diciu adus avutului obștesc 
de aproape o jumătate de 
milion de lei, fără a mai 
socoti pericolul pe care 11

Omul cinstit nu poate
tolera necinstea

(ORIUNDE Șl ORICUM S-AR MANIFESTA)

rora li se livrau produse 
nu aveau de unde să știe 
acest lucru, iar pe cei de 
la C.A.P. „înfrățirea" nu-i 
interesa decît un singur lu
cru: beneficiul. Ei știau (ne 
referim la președintele Pe
tre Andrei, la contabilul- 
șef Radu Popa, la casierul 
Marin Neață) că lunar le,in
tră in cont, de la 
anexă, fără nici un 
deosebit. însemnate 
de bani. Și asta era, 
teau ei, lucrul 
Restul era treaba 
secției, Teodor Hodoșan, cu 
care cooperativa încheiase 
un contract.

Cine era acest Hodoșan 7 
întrebarea aceasta nu și-a 
pus-o conducerea coope
rativei cînd l-a uns pe Ho-

secția 
efort 
sume 
soco- 

principal. 
șefului

nexă se va face din sume
le încasate pentru produse
le livrate, după scăderea 
impozitului, valoarea ma
teriei prime și cheltuielile 
de transport — 40 la sută 
beneficiu C.A.P., iar 60 la 
sută revine secției anexe 
pentru plata manoperei'.

Aici începe „marea afa
cere" a lui Hodoșan. tntru- 
cît, cum s-a văzut, „proce
sul de fabricație" era toar
te simplu (se amestecau in 
cazan diverse chimicale)
iar cota de 60 la sută, pre
văzută drept manoperă,
prin contract, din ce in ce 
mai mare (cantitățile de 
lichid de frînă și antigel 
vîndute 
miilor de kilograme !), Ho
doșan a inceput să in-

fiind de ordinul

Banca Agricolă. Apar insă 
greutăți neprevăzute.

— Conducerea 
tivei 
există . _
toate plățile s-au făcut pe 
bază de acte in regulă, iar 
banca nu .găsea oportună 
revizia atîta timp cit nu a- 
părea nici un prejudiciu — 
ne spune căpitanul Vasile 
Georgescu, de la sectorul 4 
de miliție din Capitală. 
Pentru Că am insistat to
tuși, Banca Agricolă ne-a 
trimis mai întîi la filiala ei 
diii Giurgiu, apoi a făcut o 
primă revizie, care insă nu 
a stabilit nimic. în sfirșit, 
o a doua revizie reține 
lipsuri la calculul costului 
manoperei. între timp însă, 
noi am continuat ancheta,

coopera-
susținea că nu 
nici o pagubă, că

reprezenta punerea in vîn- 
zare a unor produse neco- 
respunzătoare, menite să 
asigure btma funcționare a 
autovehiculelor pe drumu
rile publice.

Trimis în justiție. Hodo- 
șan a primit pedeapsa ma
ximă : 25 de ani închisoare.

...Noapte de octombrie. 
Undeva, la marginea Capi
talei, intr-un punct de con
trol al circulației, plutonie
rul major Constantin Răuțu 
primește prin radio datele 
de urmărire ale unui auto
turism furat. Milițianul și 
le notează și iși continuă 
serviciul. Aproape de mie
zul nopții, o altă comuni
care : 1 se ordonă să treacă 
in postul din piața N. Băl- 
cescu, in Centrul Capitalei.

Execută ordinul fără 
uite însă nici o clipă dis
poziția anterioară. Și ast
fel, exact în momentul în 
care milițianul ajungea în 
piața Bălcescu și se infor
ma la colegul său aflat aici 
asupra ultimelor constatări 
pe traseu, autoturismul în 
cauză a traversat intersec
ția in viteză, spre bulevar
dul Republicii. Răuțu a 
sărit în stradă și a fluierat 
in urma lui să oprească. 
Inutil însă. Ce să facă ? 
Trecuse de miezul nopții și 
traficul (chiar și în acest 
punct, cel mai aglomerata! 
orașului) încetase complet.

Imediat însă, din aceeași 
direcție din care venise 
autoturismul pus in urmă
rire, s-a apropiat un taxi
metru. Șoferul, Alexandru 
Gorneanu, care ghicise de 
la distanță situația, a sto
pat lingă milițian, a des
chis portiera și-a între
bat simplu : „Vă pot fi de 
folos, tovarășe plutonier- 
major Răuțu s-a arun
cat în mașină și-a spus la 
fel de simplu : „Repede 
după cel din față ! E cu o 
mașină furată !“

Hoțul și-a dat seama 
Imediat că este urmărit și 
a apăsat pe accelerator. A 
început astfel o urmărire 
„clasică", în plină noapte, 
pe străzile laterale din cen-, 
trul orașului. Mai experi
mentat, șoferul autotaxiu- 
lui l-a depășit de cîteva 
ori pe infractor și a încer
cat să-i bareze drumul, dar 
acesta (datorită și pruden
ței milițianului care in
sista să se evite un acci
dent) reușea să scape. Pînă 
la urmă totuși, Ia o cotitură 
a străzii, infractorul n-a 
mai putut redresa mașina 
și a oprit-o intr-un pom. 
A izbutit totuși să iasă din 
mașină și să se facă nevă
zut după primul colț. In
dividul poate că ar fi scă
pat și de data aceasta dacă 
șoferul taxiului nu ar fi 
pornit cu mașina și nu

tață. Abia 
imobilizat 

i că hoțul,
i-ar fi ieșit în i 
după ce l-au 
și-au dat seama , .
pe nume Nicolae Mitroi, 
era beat și deci cu atit mai 
periculos pentru siguranța 
circulației.

Se poate constata cu u- 
șurință din exemplele pre
zentate, că soluționarea /cel 
puțin pentru momen., a 
situațiilor n-ar fi fost po
sibilă fără intervenția o- 
portună a unor cetățeni, 
fără acel sprijm direct, va
loros și dezinteresat, dat 
dintr-o profundă înțelegere 
a situației de către cei care 
s-au aflat întîmplător la 
fața locului. Iese în evi
dență aici, încă o dată, acea 
legătură trainică, durată 
dc-a lungul anilor, între 
cetățeni și lucrătorii de mi
liție, care își are izvorul in 
obicct'vitatea și principia
litatea pe care

■ urmă le manifestă în solu
ționarea cauzelor (nu lip
sesc, se înțelege, nici de 
aici excepțiile, dar acestea 
rămîn ceea ce sînt : simple 
excepții 1)

Organele de miliție au, 
firește, în preocupările lor 
și cauze înăuntrul cărora 
se întretaie fire încilcite, 
pentru descurcarea cărora 
se cere o înaltă calificare, 
și se depune un volum 
mare de muncă, se solicită 
inteligență și perspicacitate. 
Ne-am oprit însă intențio
nat la cîteva fapte așa-zis 
mărunte tocmai pentru că 
prin frecvența lor presu
pun o mai largă partici
pare a m'lițienilor și a ce
tățenilor deopotrivă. Tn a- 
semenea împrejurări se a- 
firmă în proporții de masă 
colaborarea organelor de 
miliție cu cetățenii, alcă
tuind într-un tot uriașa 
armată a celor care ve
ghează cu ochi lucizi or
dinea și liniștea publică, in
toleranți 
n'festare 
social.

cei din

față de orice ma- 
cu caracter antl-

Ion VLAICU
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La Tîrgoviște, unde, ca tn atîtea alte locuri din 
România, se pun în anii actualului cincinal te
meliile unor noi cetăji industriale, se clâdește una 
dintre cele mai moderne vetre ale metalului : 
Uzina de oțeluri aliate. Tîrgoviște devine astfel 
emblemă a nobleței oțelurilor. Blazonul aceluiași 
vechi oraș va Împodobi frontonul celor mai mo
derne strunguri de construcție românească. O a 
treia unitate industrială, aflată și ea în construcție 
tot la Tîrgoviște, este fabrica de lămpi „Romlux" 
în fotografie : Pe unul din noile șantiere ale ora
șului se fac pregătiri pentru ridicarea unor prefa

bricate de mare tonaj
Foto : 8. Cristian

Legea privind organizarea, planificarea șl executarea Investițiilor pre- 
de investiții răspund pentru organizarea In 
Ia timp " ‘ .............

vede : Art. 25 „Beneficiarii 
bune condiții și efectuarea 
de investiții".

a recepției capacităților și obiectivelor

acest

u-

bil, titularul Investiției tergiver
sase lansarea temei de proiec
tare ; in alte cazuri, anumite uzine 
constructoare de mașini au depășit 
termenele de livrare a utilajelor, 
aminări la care adesea s-au adăugat 
și întirzierile survenite din pricina 
constructorului ce nu a asigurat un 
ritm normal de execuție a lucrărilor, 
bineînțeles, din atîtea și atîtea alte 
motive (slaba folosire a forței de 
muncă și utilajelor, existența unor 
carențe de aprovizionare). Pierzin- 
du-se timp prețios pe parcursul rea
lizării investiției, s-a ajuns astfel la 
situația ca execuția diferitelor lucrări 
de construcții-montaj să fie împinsă,

laminorul nu-șl începuse nici cel pu
țin probele tehnologice, în mod ne
principial și în contradicție flagrantă 
cu prevederile legii contractelor eco
nomice, cei de la C.S. Galați — for- 
țind voința lor unilateral — au în
cheiat contractele amintite, stipulînd 
termene de livrare pentru ultima zi 
a trimestrului III. In ciuda acestei 
abuzive eșalonări a livrărilor, combi
natul nu le-a respectat, in nici un 
fel. Cu toate că au trecut 4 luni din 
cel de-al doilea semestru al anului 
curent, restanțele continuă să ia pro
porții, aidoma unei avalanșe. între
prinderea la care lucrez și șantierele 
față de care are răspunderea să le 
aprovizioneze cu tablă nu pot fi in 
nici un caz mulțumite că arbitrajul de 
stat a recunoscut culpa furnizorului, 
administrindu-i ca atare o amendă 
de cîteva mii de lei. Cei care au an-

acelor cadre cu răspunderi precise In 
realizarea investițiilor, care mai sus
țin că punerea în funcțiune a unui 
obiectiv productiv în orice condiții, 
cu unele instalații nepuse la punct 
sau fără probe tehnologice efectuate 
ca lumea, ar servi chipurile intere
selor economiei naționale. Faptele a- 
testă, indubitabil, că în toate împre
jurările de acest fel economia nu 
cîștigă nimic. După darea în func
țiune, intervin defecțiuni în funcțio
narea unei instalații sau alteia, între
ruperi ale producției care duc la în- 
tîrzieri în atingerea parametrilor 
proiectați. în mod fantezist, între
prinderi economice se angajează în

• relații uneori destul de serioase, ale 
căror consecințe le resimt un timp 
mai mult sau mai puțin îndelungat. 
O analiză a organelor Băncii de In
vestiții a stabilit, de exemplu, 
datorită încălcării

CONTRASTE
Inițiativa își

așteaptă puii

Invocăm din capul locului 
articol din legea amintită, de la a că
rei adoptare nu a trecut mai piuit 
de un an și jumătate, pentru că, în 
anumite împrejurări, unii factori de 
răspundere angajați în activitatea de 
investiții ignoră pur și simplu obli
gațiile mari ce le revin la recepția 
noilor obiective și capacități de pro
ducție, înainte de punerea lor în 
funcțiune. Ca să fim cît mai exacți, 
facem apel și la unul din paragrafe
le cuprinse în regulamentul de efec
tuare a recepției obiectivelor de in
vestiții — elaborat în lumina legii 
privind organizarea, planificarea și 
executarea investițiilor, — unde ee 
află scris negru pe alb că intrarea în 
exploatare a
nui nou obiectiv 
impune efectua
rea prealabilă a 
probelor teh
nologice, asigu
rarea condițiilor 
pentru exploata
rea normală și Ia 
întreaga capaci
tate a instala
țiilor și utilaje
lor tehnologice, 
astfel incit să 
fie posibilă ob
ținerea calității 
scontate a produ
selor și atingerea 
parametrilor teh- 
nico-economioi a- 
probați.

Iată, deci, cele 
cîteva condiții 
principale la care 
trebuie să răs
pundă obligatoriu 
orice obiectiv nou 
intrat în func- 
țiune. Din pă
cate, fapte de 
dată recentă . do
vedesc că aceste 
rigori nu s-au 
regăsit și în ca
zul a 16 capa
cități industriale 
ploatare 
anului 
rul ca 
nat dacă se are în vedere că, tot în 
această perioadă, au fost oonectate 
temeinic în angrenajul economiei 
naționale, adeseori chiar cu mult 
în avans față de termenele planifi
cate, multe alte zeci de capacități și 
obiective. încercarea de a face o 
contrapunere între plus și minus, 
cel puțin în cazul de față, este total 
nefundamentată și, mai mult decît 
atît, dăunătoare nouă tuturor. Pen
tru că, în condițiile în care întregul 
popor face mari eforturi pentru dez
voltarea multilaterală, intensă a for
țelor de producție, a economiei na
ționale, este necesar ca în absolut 
toate cazurile să se acționeze de o 
asemenea manieră, îneît intrarea In 
exploatare a capacităților și obiecti- 
'Velor sâ 'corespundă integral condi- 
țiîlbf impuse de lege; Numai astfel - 
vor putea fi obținute rapid — la fie
care dintre noile capacități de pro
ducție — rezultatele scontate de pa 
urma eforturilor de investiții pe cara 
le face societatea noastră.

De ce totuși s-a trecut cu vederea, 
în aceste cazuri, peste obligații esen
țiale, legale 7 Făcînd însă o sinteză a 
cauzelor, nu poate scăpa atenției 
faptul că s-a ajuns să se încalce con
dițiile de recepționare a acestor noi 
obiective prin neglijarea probelor 
tehnologice, pentru că, cu mult mai 
înainte de acest eveniment final, 

.undeva — pe fluxul realizării inves
tiției — s-au comis grave nesocotiri 
ale prevederilor legii investițiilor. 
Așa, bunăoară, în unele cazuri pro
iectantul a predat cu întîrziere do
cumentația, după ce, în preala-

wVERIFICAT Șl RECEPȚIONAT"
să însemne întotdeauna

așa cum cere legea

wAPT PENTRU EXPLOATARE"
intrate în

jumătate
ex- 

în prima jumătate a 
curent. Desigur, numă- 
atare poate pare neinsem-

adeseori, pină In ajunul punerii In 
exploatare.

Desigur, oricine poate să-și pună 
întrebarea : de ce nu s-a tras sem
nalul de alarmă cel puțin în cel de-al 
12-lea ceas, atît de hotărîtor pentru 
destinul noilor obiective ? Oricît de 
mult se feresc să recunoască cei în 
cauză, trebuie să spunem răspicat că 
interesele materiale personale le-au 
înăbușit vocea rațiunii. Nu-i mai pu
țin de neglijat nici dorința exacer
bată a unor titulari de investi
ții de a-și face cu orice chip 
publicitate, anunțînd intrarea in func
țiune a cutărui sau cutărui obiectiv. 
Și asta în vreme ce montorii mai 
lucrau din plin la montarea unor uti
laje de bază sau cînd probele teh
nologice abia începuseră. Alteori, au 
fost scurtate în mod forțat probele 
tehnologice. Trei zile, în loc de 90 
cît se prevăzuse prin proiect, au du
rat, de exemplu, probele tehnologice 
la laminorul de benzi da cald de la 
Combinatul siderurgic din Galați, de
clarat ca fiind apt pentru funcțio- ' 
nare la sfîrșitul lunii iunie a.c.

Aceste practici, contrare legii, con
trare celor mai elementare reguli 
tehnice, generează ample perturbații 
în funcționarea mecanismului econo
miei naționale. Mai bine decît din 
orice altă deducție logică reiese a- 
cest lucru din scrisoarea primită de 
la un tovarăș din cadrul unei între
prinderi de aprovizionare tehnico- 
materială. Iată ce cuprinde, prin
tre altele, scrisoarea : „Cu cîteva 
zile înainte de anunțarea publică a 
punerii în funcțiune a laminorului de 
benzi la cald de la Combinatul side
rurgic de la Galați am fost chemați 
să încheiem contracte pentru tabla 
de 4, 5, 6 și 7 mm grosime. Deși

gajat combinatul Intr-o relație con
tractuală, fără acoperire, au devenit 
probabil de mult imuni la asemenea 
sancțiuni. Ca în atîtea alte ocazii și 
de astă dată prejudiciul ce ni l-au 
pricinuit va fi acoperit pe seama pre
țului de cost al combinatului side
rurgic".

Modul 
cest caz 
Pentru că nu poate fi vorba de alt
ceva decît de iresponsabilitate atunci 
cînd au dispus importante mutații în 
balanța de metal a țării, deși știau 
că, pe durata probelor tehnologice, 
laminorul nu a produs nici un gram 
de tablă de 4, 5, 6 și 7 mm, ci doar 65 
tone de bandă (în loc de 16 000—32 000 
tone cît se prevăzuse prin programul 
probelor tehnologice) de 8 mm și 
30 mm.

Neglijarea probelor tehnologice și, 
ca atare, recepționarea superficială a 
unora dintre noile capacități de pro
ducție declanșează consecințe și de 
altă natură. După anunțarea punerii 
în funcțiune, aceste instalații au ne
cesitat importante remedieri care, a- 
deseori, s-au întins pe durate de timp 
chiar cu mult mai mari decît cele 
preconizate inițial pentru probe teh
nologice : 70 de zile totalizează între
ruperea fabricației — după punerea 
in funcțiune — la laminorul de benzi 
la cald de la Galați, 75 de zile — 
la linia I de - ciment a ~ 
lui 
la Aleșd, 
bricare a 
prinderea 
Iași.

Credem 
cient de edificatoare pentru a 
ma categoric punctul de vedere al

în care s-a procedat în a- 
frizează iresponsabilitatea.

Complexu- 
de materiale de construcții de 

125 zile — la secția de fa- 
granulitului de' la între- 
de produse ceramice de la

că aceste cifre sînt sufi- 
infir-

In cadrul Academiei, Comisia pentru combaterea poluării mediu
lui desfășoară o activitate multilaterală în vederea antrenării specia
liștilor din diferite domenii la rezolvarea unor probleme de stringenta 
actualitate. în ansamblul acestor preocupări se înscrie și cel de-al 
in-lea simpozion cu tema „Combaterea poluam mediului , ale cărui 
lucrări se tin astăzi. Am folosit acest prilej, . pentru a. solicita infor
mații atît în legătură cu tematica mai larga abordata, cit și cu unele 
probleme de perspectivă. Interlocutor, mg. NICOLAE TEODOSIL, se 
cretar științific al comisiei.

— In ce direefii de cercetare 
se concentrează eforturile spe
cialiștilor din domeniile tehni
cii, chimiei, biologiei, fizicii, 
medicinii, în vederea combate
rii poluării mediului ?

— După cum se știe, nu numai in
dustria, ci toate activitățile produc
tive generează noxe mai mari sau 
mai mici. Măsurile trebuie luate 
deci cît mai diversificate, pentru 
a putea găsi soluția cea mai adec
vată de diminuare a acestora. Di
recția cea mai importantă constă în 
cunoașterea cauzelor acestora. A ac
ționa în funcție de cunoașterea gene
zei lor înseamnă a face de la în
ceput investiții mai economicoase. 
Se știe că cheltuielile sau investițiile 
care se efectuează după ce s-au a- 
plicat tehnologii generatoare de noxe, 
sînt mai mari decît acelea pe care 
le-am fi putut utiliza de la început. 
Iată de ce o serie de specialiști și-au 
orientat eforturile spre captarea efi
cientă a compușilor de fluor, a ga
zelor cu conținut de bioxid de sulf 
și se fac eforturi de investiții și de 
concepție pentru reducerea poluării 
cu gaze nitroase. Sînt probleme de 
care se interesează atît proiectarea 
cît și cercetarea, cu rezultate bune 
in industria chimică. De asemenea, 
in cadrul Institutului politehnic, un 
colectiv condus de Drof. dr. doc. ing. 
G. Bărănescu și prof. dr. doc. ing. 
Călin Adrian Vasilescu, desfășoară 
intense cercetări legate de diminua
rea poluării cu oxid de carbon a mo
toarelor cu ardere internă.

O altă direcție a preocupărilor spe
cialiștilor este legată de combaterea 
poluării apelor. în orice țară cu o 
industrie dezvoltată și cu un grad 
înaintat de civilizație, crește, pe de 
o parte, consumul de apă, iar pe 
de altă parte există tendința de 
a polua o cantitate din ce în ce 
mai mare de apă. Ca atare, una din 
marile probleme cu care se confrun
tă întreaga omenire și care se cere 
și la noi rezolvată este recircularea 
apelor pe platformele marilor con
sumatori, deci o tratare a apelor și 
o recircuiare a lor la un parametru 
cît mai ridicat. Se desfășoară o largă 
acțiune de îmbunătățire a eficienței

stațiilor de tratare primară a apelor 
chimic impure și se prevăd investi
ții importante în stațiile de epurare 
biologică — metodă modernă cu 
largi aplicabilități, atît în industrie, 
cît și în epurarea apelor provenite

mediului ; se depun eforturi pentru 
micșorarea rolului pe care acestea 
îl au în procesul de impurificare a 
mediului (apă, aer, sol), cît și din 
cauză că ele constituie în același timp 
rezerve importante de materie primă 
pentru economie. Utilizarea, de pildă, 
a deșeurilor de la fabricarea aceti- 
lenei din carbid, la neutralizarea 
apelor — procedeu în curs de apli
care — va avea efecte economice im
portante : se prevăd antecalculat 
minimum 30 milioane lei economii pe 
an. în același timp vor fi degrevate 
importante suprafețe care pot fi 
redate agriculturii. De asemenea, re

Cercetarea științifică 

iși poate mări aportul în
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AL 1U-LEA SIMPOZION PRIVIND COMBATEREA

POLUĂRII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

din surse menajere (urbane). Aceste 
măsuri trebuie îmbinate cu mijloace 
eficiente de protejare a apelor țării, 
de împiedicare — in primul rînd — 
a poluării lor.

Problema deșeurilor industriale, a 
valorificării lor stă și ea în atenția 
Comisiei pentru combaterea poluării

cuperarea Chiorului, la deșeurile re
zultate din industria aluminiului elec
trolitic va avea ca efect utilizarea a 
circa 1 000/tone tluor pe an și, în 
plus, o diminuare însemnată a pro
cesului de poluare a mediului.

— Ce întreprinde comisia pen
tru combaterea poluării mediu-

lui in vederea antrenării a cit 
mai mulți specialiști la rezolva
rea unor probleme acute in 
această privință ?

— în diferite institute de cercetare 
sau în uzine se obțin unele rezultate 
valoroase. Ele. sînt însă insuficiente. 
De aceea, considerăm că se impune 
antrenarea mai largă a unor specia
liști din toate domeniile : tehnologi, 
proiectanți, economiști, medici, bio
logi, ingineri, fizicieni ș.a. la solu
ționarea acestor probleme. în afară 
de aceasta, comisia își propune crea
rea unor subcomisii zonale, terito
riale, care să cuprindă cadre din in- 
vățămîntul superior și de speciali
tate, din uzine și întreprinderi, me
nite să preia la nivelul respectiv re
zolvarea mai rapidă a problemelor 
care se ridică pe plan local. Un prim 
pas a și fost făcut. La acest sim
pozion participă cadre didactice de 
îa Institutul politehnic din, Cluj, un 
colectiv de medici din Copșa Mică, 
specialiști din uzine și întreprinderi 
(Combinatul de îngrășăminte chimi
ce complexe de la Turnu-Măgurele). 
Atragerea unor cadre de înaltă, ca
lificare din întreaga țară ne va per
mite, în același timp, să elaborăm 
un atlas al surselor de poluare a at
mosferei teritoriului țării noastre, 
lucrare ce va definitiva atît cunoaș
terea științifică a situației, cît și 
programul de perspectivă privind 
efortul tehnic și economic ce urmea
ză a se face în acest domeniu.

— Ce iși propune acest sim
pozion pentru activizarea cer
cetărilor de combatere a poluării 
mediului înconjurător ?

— Pe lingă dezbaterea probleme
lor, a datelor noi obținute de cerce
tare, în colaborare cu producția, spe
răm că se vor lărgi atît sfera cît și 
conținutul muncii noastre, prin an
trenarea unor specialiști care pină 
acum nu erau solicitați. Ne intere
sează, de pildă, problemele de orien
tare științifică asupra metodologii- 
lor de determinare a implicațiilor 
social-economice ale proceselor de 
poluare. Aceasta constituie una din 
preocupările imediate la care își pot 
da contribuția specialiști din dome
niul ergonomiei, apoi biologi, psiho
logi, meteorologi. In același timp, 
avem în vedere aplicarea mai ope
rativă în practică a soluțiilor celor 
mai bune.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

. . că,
condițiilor normate 
pentru efectuarea 
probelor tehnolo
gice la 10 instala
ții și capacități, 
nivelul produc
ției obținute s-a 
ridicat abia la cir
ca 31 la sută din 
cel precizat prin 
graficele de atin
gere a parametri
lor proiectați. O 
probă mai conclu
dentă ca aceasta, 
care să ne con
vingă că economia 
națională nu be
neficiază ci, dim
potrivă, pierde de 
pe urma pripelii 
și formalismului 
în darea în func
țiune a unor o- 
biective, credem 
că nu mai este 
necesară.

Am adus din 
nou în atenția o- 
piniei publice 
problema probe
lor tehnologice și 
a recepției noilor 
obiective și capa
cități, acum, cînd 
mai sînt circa 40 

de zile pină la sfîrșitul anu
lui, pentru că tocmai în aceas
tă perioadă urmează să intre 
în exploatare numeroase capacități 
industriale și agrotehnice prevăzute 
în planul pe 1971. Cum o asemenea 
aglomerare de „premiere" productive 
necesită un efort considerabil din 
partea factorilor cu răspunderi în do
meniul investițiilor, pentru recepțio
narea unui mare volum de lucrări 
de construcții-montaj, există riscul 
ca — și de această dată — să se ma
nifeste pe alocuri atitudini de elu
dare a prevederilor legale care re
glementează condițiile de recepțio- 
nare și de dare în exploatare a noilor 
obiective și capacități de producție. 
Este de datoria organelor în drept să 
facă din legea investițiilor o pavăză 
de netrecut pentru orice tendință de 
asemenea natură.

Din cele înfățișate, oricjne poate 
trage concluzia că, dacă în toate îm
prejurările și la toate nivelurile ar 
fi respectate cu strictețe prevederile 
actelor normative în vigoare, care re
glementează activitatea de investiții, 
cu siguranță că unele organizații de 
construcții nu și-ar mai permite să i 
amine termenele de execuție, iar unii 
furnizori de utilaje să încalce cu se
ninătate contractele de livrare pe 
care le-au semnat ; la fel, anumiți ' 
proiectanți nu și-ar mai îngădui să 
elaboreze documentații sau părți de 
documentații de calitate discutabilă 
sau cu întîrziere. Fiecare factor care 
are atribuții în domeniul investiții
lor ar fi determinat să se achite 
prompt și cu toată răspunderea de 
sarcinile ce-i revin. Deci, o cauză a 
neajunsurilor care mai persistă în 
activitatea de investiții constă în spi
ritul de toleranță care se mai men
ține încă în raporturile dintre unii ti
tulari, beneficiari, proiectanți, con
structori, furnizori de utilaje, în ati
tudinea neprincipială ce se manifestă 
mai puternic ca oricînd cu prilejul 
recepționării unor lucrări de investi
ții. O asemenea stare de fapte nu va 

sub nici 
an. Există 
constă în 
reglemen- 
căror me-

mai trebui să fie admisă 
un motiv în acest final de 
un remediu eficace și el 
aplicarea necondiționată a 
țărilor legale în vigoare, a 
nine a fost să introducă în activita
tea de . investiții importante elemen
te de ordine și disciplină, delimitînd 
clar îndatoririle și răspunderile tutu
ror factorilor angajați în această ac
tivitate.

Ioan ERHAN

Arăturile
de toamnă
(Urmare din pag. I)

ziu și pleacă seara devreme. De a- 
semenea, s-a pierdut timp din cauza 
indisciplinei ; au fost zile cind unii, 
tractoriști au lipsit de la lucru. Pe 
de altă parte, cooperatorii n-au e- 
liberat terenul de. coceni pe tarlale 
întregi, ci pe porțiuni mici pe care 
cu greu pot intra tractoarele. Aici, 
ca și în alte unități, au fost igno
rate lucrări simple, cum ar fi scoa
terea cocenilor la marginea tarlale
lor, dar care nu dau posibilitate trac
toriștilor să lucreze nestingherit.

Una dintre cauzele întîrzierii lu
crărilor de eliberare a terenului o 
constituie lipsa de preocupare pen
tru utilizarea tuturor mijloacelor de 
transport. O asemenea situație am 
întîlnit la cooperativa agricolă din 
Holboca, unde peste 90 ha erau ne
eliberate la punctul „Podiș", de la 
brigada I și peste 180 ha la briga
da a doua, de la Rușeni. La trans
port se lucra cu căruțele, dar a- 
ceste mijloace erau insuficiente. Me
canizatorii pierd și aici timp cu de
plasările de la o tarla la alta pen
tru că nu sînt eliberate suficiente 
suprafețe.

Ținînd seama că ne aflăm în a 
doua parte a lunii noiembrie, că în 
multe locuri a căzut zăpada, este 
imperios necesar să se transporte de 
pe cîmp toate produsele din recolta 
acestui an, astfel ca nimic să nu se 
risipească. în aceste zile trebuie con
centrate cît mai multe tractoare la 
executarea arăturilor adînci. Orga
nele de partid și agricole, condu
cerile unităților să organizeze rapid 
deplasarea tractoarelor, să asigure 
funcționarea acestora la întreaga ca
pacitate . pentru terminarea arături
lor de ‘toamnă pe întreaga supra
față.

Din Craiova, cores
pondentul nostru vo
luntar. Victor Mitu, ne 
scrie : „In scopul va
lorificării mai bune a 
capacității 'tehnice a 
celor peste 300 ingi
neri existenți în 
G.U.A.M.E. (Grupul 
de uzine pentru apa- 
rataj și mașini electri
ce) s-a născut cu un 
an in urmă inițiativa: 
„Fiecare inginer să 
rezolve anual, conco
mitent cu atribuțiile 
de serviciu și o pro
blemă tehnică — izvo- 
rîtă din cerințele per
fecționării organizării 
producției și a mun
cii". Roadele 
inițiative ? 
teva care... 
de la sine 
deul de sudură al fire
lor de argint pe ban
dă de cupru la sigu
ranțele fuzibile, care 
permite realizarea unei 
economii de 700 000 lei 
valută"; de asemenea, 
prin asimilarea în ța
ră a condensatorilor 
de 125 PF se realizează 
o economie de 918 lei 
valută la fiecare loco
motivă electrică, iar

acestei 
Iată cî- 

vorbesc 
: „Proce-

prin reproiectarea me
canismelor cu resort 
și deschidere liberă, 
tip M.R.I. și M.R.L., 
care se folosesc la ac
ționarea întrerupătoa
relor de medie tensiu
ne se scontează pe o 
economie de circa 
600 000 lei. Recent, 
Ia „Electroputere" s-a 
organizat un schimb 
de experiență la care 
au fost invitați ingi
neri și specialiști de 
la o serie de între
prinderi din județele 
Gorj, Mehedinți, Ar
geș, Timiș și Dolj. S-a 
vorbit mult despre va
loarea inițiativei, des
pre succese, s-au fă
cut propuneri cum 
este cea referitoare 
la cuprinderea în a- 
ceastă acțiune Și a 
economiștilor, a unor 
muncitori fruntași, 
maiștri și tehnicieni, 
care simt direct pul
sul producției. Ingine
rii de Ia „Electropu
tere" au acum o sin
gură dorință : să fie 
cît mai curînd invitații 
invitaților lor, la ac
țiuni similare.

Scuze cu sifon ?
După cum ne dăm 

seama, ținînd cont și 
de prevederile meteo
rologilor, iarna a în
ceput să-și instaleze 
frigurile și pe melea
gurile noastre. La Si
biu, unde s-a proiectat 
construirea unei fa
brici de răcoritoare, 
constructoral — -între
prinderea județeană 
de construcții-montaj 
— speră să folosească 
din 
iernii, 
o fabrică

plin avantajele 
Fiind vorba de 

de răcori-

toare ce țrebuia să 
intre în funcțiune la 
30 decembrie 
I.J.C.M. a cerut 
narea acestei 
pentru luna mai 
probabil pentru 
asigura o înmagazina'- 
re suficientă de... frig.

Se întrevede posibi
litatea ca la anul, prin 
lunile călduroase, la 
Sibiu fabrica de răco
ritoare să livreze 
doar... scuze. Care, 
oricum, nu vor răcori 
pe nimeni.

1971, 
amî- 
date
1972, 
a-și

Calde floricelele!
Cu ani în urmă, coo

peratorii din Stoică- 
nești, județul Olt, și-au 
propus să cultive, pe 
lingă alte plante, și po
rumb- pentru floricele. 
Dar. .cînd să treacă la 
lucru s-ău pomenit că 
nu au sămință. Au 
căutat, au întrebat la 
„Agrosem" și în alte 
locuri, dar zadarnic. 
Cuiva i-a venit o idee: 
să se apeleze la coo
peratorii care mai cul
tivau prin grădină, 
pentru nevoile lor, 
ceva fire de porumb 
pentru floricele. S-au 
adunat cîțiva știuleți. 
Sămînța a fost înmul
țită cu grijă. Așa se 
face că în acest an au 
cultivat 40 ha cu po
rumb pentru floricele.

Rezultatul. S-a obți
nut, în medie, 2 000 kg 
la hectar. Valorificat 
cu 6 lei kg, a adus un 
venit de 12 000 lei pe 
un hectar de teren. In 
total s-a realizat din 
această cultură un ve
nit de aproape jumăta
te milion — respec
tiv — 480 000 lei. Un 
calcul sumar denotă 
că venitul realizat 
din porumb de florice
le echivalează cu 410 t. 
de porumb obișnuit, 
adică producția obți- - 
nută pe 133 ha cu o 
recoltă de 3 000 kg la 
ha, cît s-a realizat la 
Stoicănești in acest an. 
Este o inițiativă va
loroasă, care merită a- 
tenția și a altor gos
podari.

Prețul unei legende
renovate

Pe Argeș in jos, pe 
un mal frumos... cu
noașteți legenda meș
terului Manole. .Unele 
fapte ieșite din comun 
ne-au amintit de a- 
ceastă legendă. Faptele 
respective se petrec în 
unele cooperative a- 
gricole care în loc să 
termine construcțiile 
zootehnice, așa cum 
este "firesc, în același 
an în care le-au în
ceput, Ie lasă , să se 
deterioreze cîte o iar
nă sau chiar mai mul
te. Așa se petrec lu
crurile în satul Coroa
na de Sus, județul 
Brașov, unde se lu
crează de cîțiva ani la 
un grajd care nu se 
mai termină. Consi
liul de conducere al 
cooperativei nu a gă
sit niciodată mijloace 
pentru terminarea a-

cestei construcții 
cesare adăpostirii 
malelor. Și nu 
găsit pentru că a 
uitat de obligația 
tutară de a folosi 
cient fondurile și __
terialele cooperativei, 
de a gospodări chib- . 
zuit averea ; obștească. 
Poate că cineva, dacă 
nu din cooperativă, 
măcar de la direcția 
agricolă județeană, se 
va hotărî să pună or
dine în această privin
ță. Cu cît mai repede 
cu atît mai bine, pen
tru că frigul și zăpada 
și-au făcut apariția, 
iar legenda meșterului 
Manole în forma ei a- 
daptată tinde să se 
repete cu o regularita
te „anuală". Chiar 
„renovată", legenda 
costă scump !

ne-

cam 
sta- 
efi- 
ma-

Casmaua și ocaua
Anul acesta, în ju

dețele Buzău, Ilfov, 
Ialomița, Teleorman și 
altele, zeci de mii de 
hectare nu au putut 
fi cultivate din cauza 
băltirii apelor. Și în 
prezent suprafețe în
tinse sînt afectate de 
umiditate. Acum, după 
încheierea lucrărilor 
agricole în cîmp, exis
tă suficiente brațe de 
muncă disponibile care 
ar putea aduce un a- 
port substanțial la să
parea canalelor de de
secare. Totuși, în foar
te multe locuri se aș
teaptă ca acestea să 
fie efectuate doar cu 
mijloace mecanizate. 
Că se poate realiza 
foarte mult cu cas
maua și nu numai cu 
excavatoarele, o dove
desc inițiativele luate

în unele cooperative a- 
gricole și localități din 
județele amintite, unde 
s-au amenajat canale 
de desecare cu mij
loace manuale. Coope
ratorii din Axintele- 
Ilfov au dislocat peste 
16 000 mc de pămînt 
pentru Înlăturarea ex
cesului de apă. Aici, 
casmaua, plus inițiati
vele, hărnicia tuturor 
locuitorilor comunei 
se dovedesc mai pu
ternice decît excava
toarele, cel puțin .așa 
arată rezultatele. Aici, 
anul viitor, pe sute de 
hectare unde au băltit 
apele vor undui lanu
rile și se vor obține 
recolte îmbelșugate. 
Casmaua va trage greu 
în ocaua de boabe la 
hectar.
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Dezvoltarea
conștiinței revoluționare - 
cauza nobilă a partidului,

a întregului popor
„Gîndînd înțelept destinul națiunii 

gale, conducînd ferm procesul de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, partidul a funda
mentat magistral- necesitatea inten
sificării muncii politico-ideologice și 
cultural-educative, instrument viu, 
eficient al educației comuniste, al 
formării omului nou, constructor con
știent al societății socialiste și comu
niste — se arată, între altele, in te
legrama Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R. Expunerea prezen
tată de dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la înalta tri
bună a celui mai 
rodnic seminar _ 
ideologic din is
toria partidului 
nostru, a . înnobi
lat simțirea și 
conștiința între
gului popor prin 
ardoarea revo
luționară și înal
tul spirit uma
nist cu care ați 
adresat chema
rea de a munci 
și de a trăi în 
chip comunist, de a milita neo
bosit pentru afirmarea în via
ță a principiilor eticii și echității 
socialiste. Sub conducerea organiza
țiilor de partid, oamenii muncii din 
județul nostru răspund și vor răspun
de permanent îndemnului însufleți- 
tor al partidului prin graiul viu al 
faptelor. Vă asigurăm, stimate tova
rășe secretar general, că aplicarea în 
viață a prețioaselor dumneavoastră 
indicații constituie, pentru fiecare 
dintre noi, o problemă de viață și de 
onoare comunistă, că vom pune în
treaga noastră capacitate, întregul 
elan revoluționar în slujba ridicării 
activității politico-ideologice la înăl
țimea exigențelor formulate de isto
rica plenară a partidului".

In telegrama biroului Comitetului 
municipal Reșița al P.C.R. se men
ționează : „Programul educației comu
niste, dezbătut în toate organizațiile 
de partid din municipiul nostru, de 
toți factorii cu responsabilități în a- 
cest domeniu de activitate, a declan
șat un puternic avînt în toate sec
toarele și domeniile de activitate, 
.concretizîndu-se în realizările obți
nute în viața economică și social- 
culturală a municipiului, creîndu-se 
condiții pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor primului an al cinci
nalului, pentru obținerea în viitor a 
«nor noi succese in producția mate
rială și spirituală. în „numele, comu
niștilor, al oamenilor , muncii din mur 
nicipiul nostru, asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că activul nostru de par
tid, toți cetățenii acestui oraș — ro
mâni, germani, maghiari și de alte 
naționalități — nu-și vor precupeți 
nici un efort pentru a da viață poli
ticii înțelepte a partidului și statu
lui, închinată prosperității patriei

noastre dragi — Republica Socialistă 
România".

„Vă informăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, aplicînd în 
practică prețioasele dumneavoastră 
indicații, organele și organizațiile de 
partid din municipiul Constanța au 
apropiat mai mult activitatea poli
tică, ideologică și cultural-educativă 
de viață, de preocupările colective
lor de muncă, se străduiesc să reali
zeze un dialog viu cu masele, o sus
ținută muncă de educație comunistă 
a oamenilor, pentru mobilizarea lor 
la traducerea în viață a hotărîrilor

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Congresului al X-lea“ — se arată în 
telegrama plenarei cu activul a Co
mitetului municipal Constanța al 
P.C.R. „Plenara Comitetului munici
pal de partid cu activul, în numele 
celor peste 31 000 de comuniști, se 
angajează solemn în fața conducerii 
partidului nostru, a dumneavoastră 
personal, să dea viață măsurilor cu
prinse în documentele recentei ple
nare a Comitetului Central, să des
fășoare o susținută muncă politico- 
ideologică și cultural-educativă, să 
lupte fără preget împotriva oricăror 
tendințe și mentalități retrograde, 
pentru a face din municipiul Con
stanța un municipiu al hărniciei și 
onoarei muncitorești, al cinstei și 
demnității socialiste".

„Pentru noi — se scrie în telegrama 
biroului Comitetului municipal P.C.R. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — consti
tuie o mîndrie faptul că avem în 
fruntea partidului un comunist devo
tat trup și suflet destinului națiunii 
socialiste române în persoana dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 

'Nicolae Ceaușescu. Programul edu
cației socialiste, adoptat de recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, dă un suflu înnoitor în
tregii activități de viitor pentru creș
terea responsabilității comuniste, a 
combativității și fermității revoluțio
nare. în spiritul acestor idei, comite
tul municipal al P.C.R., organizațiile 
de masă și obștești au trecut la des
fășurarea activității ideologice și cul- 
tural-politice. Vă asigurăm pe dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducerea partidului, că 
nu vom precupeți nimic pentru tra
ducerea în viață a complexului pro
gram educațional elaborat de partid".

Comuniștii și ceilalți lucrători din 
Comitetul de Stat al Planificării,

PROGRAMUL I

alături de toți oamenii muncii, își 
exprimă totala lor adeziune la ideile 
cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consacrată îm
bunătățirii activității ideologice, ri
dicării nivelului general al edu
cației socialiste a maselor, pen
tru așezarea relațiilor din societa
tea noastră pe baza înaltelor principii 
ale eticii și echității socialiste. „Pe 
deplin conștienți de importanța isto
rică a acestui program, prin acțiunile 
pe care le vom întreprinde vom ridi
ca pe un plan superior cultivarea și 
dezvoltarea sentimentelor de dragoste 

și stimă față de 
partid și patria 
noastră socialistă, 
față de bogatele 
tradiții 
ționare ale 
încercatei și 
cei noastre 
muncitoare, 
tru consolidarea 
spirituală a omu
lui nou, demn să 
trăiască într-o 
societate de înal
tă echitate și 

umanism. Vă asigurăm, iubite și mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că lucrătorii din Comitetul de Stat 
al Planificării vor pune în slujba 
realizării acestor nobile țeluri întrea
ga lor capacitate de muncă, că vor 
da dovadă de exigență sporită în ac
tivitatea politică și profesională în
chinată partidului și patriei".

Hotărîrile adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie repre
zintă și pentru lucrătorii din 
transporturi și telecomunicații, un 
puternic element mobilizator, un im
bold pentru întărirea simțului/dato
riei, al ordinii, disciplinei, al creș
terii responsabilității. „în realizarea 
sarcinilor ce ne revin — se scrie în 
telegrama Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, — vom de
pune toate eforturile pentru perfec
ționarea continuă a activității noas
tre. Vom cultiva cu perseverență 
sentimentele nobile ale patriotismu
lui socialist și internaționalismului 
proletar, combativitatea revoluționară 
față de manifestările retrograde, 
față de orice rămășițe sau influențe 
ale ideologiei burgheze. Asigurăm și 
pe această cale conducerea partidu
lui nostru, pe dumneavoastră, tova
rășe secretar general, că cei aproape 
o jumătate de milion de lucrători din 
transporturi și telecomunicații sint 
hotăriți să nu precupețească nici un 
el’ort pentru a da viață programului 
de educație socialistă a oamenilor 
muncii, să răspundă prin fapte — a- 
sigurind cerințele transporturilor de 
călători și mărfuri în depline condi
ții de siguranță — grijii ce o pur- 
tați pentru dezvoltarea și moderni
zarea continuă a transporturilor și 
telecomunicațiilor.

Telegrame cu conținut asemănător 
au mai trimis constructorii Combina
tului siderurgie Galați, consiliul oa
menilor muncii din Combinatul mi
nier Suceava.

Expoziția elevilor suceveni
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Despre rolul universită
ților s-a scris mult și in 
felurite chipuri. Rosturile 
acestei înalte instituții sînt 
reconsiderate și apreciate 
pe plan internațional, nu 
rareori diametral opus, de 
generații cu concepții de 
viață diferite.

Conferindu-se o înaltă 
demnitate forumului uni
versitar în țara noastră 
universitățile sînt integrate 
în viața socială ca factori 
activi în construcția . noii 
societăți socialiste, iar re
feririle adinei și substan
țiale din documentele re
centei plenare a Comitetu
lui Central al partidului 
nostru, formulate Ia adresa 
valorilor autentice, intelec
tuale și moral-cetățenești, 
pe care deopotrivă trebuie 
să le cultive universitatea, 
fac ca această instituție de 
prestigiu să devină și mai 
conștientă de rolul ei so
cial. In tot acest proces, u- 
niversitarii au un rol ho- 
tăritor. Prezența lor activă 
în viața socială capătă do
minanta unei reprezentări 
în același timp personal- 
umane și social-instituțio- 
nale.

In fond, universitatea 
poate fi definită în primul 
rînd prin unitatea dintre 
profesori și studenți — 
care fac un corp comun în 
păstrarea, transmiterea și 
asimilarea științei și cultu
rii. pe fundalul bogat re
liefat de valori al umanis
mului socialist. Dacă pro
fesorul în incinta uni
versității este. în primul 
rînd, un educator și nu un 
transmițător de informații, 
și în al doilea rînd un 
creator de știință. în afara 
universității, păstrînd ca
pacitatea celor două va
lori, devine și cetățean. In 
această calitate este che
mat să participe la viața 
socială, aducînd în rezolva
rea problemelor ceea ce se 
poate numi mentalitatea 
universitară — această for
mă de conștiință, de aparte
nență ta cea mai înaltă 
instituție de educație și 
cultură a unei națiuni so
cialiste.

Unitatea dintre Invăță- 
mînt. știință și producție, 
adoptată consecvent în do
cumentele partidului ca un 
principiu de conținut fun

damental, organizatoric și 
funcțional al învățămîntu- 
lui în țara noastră, gene
rează noi responsabilități 
pentru universitari, care 
sînt în mare parte realiza
torii acestei unități. Toc
mai de aceea se cere să 
acționeze ca un permanent 
ferment al autoperfecțio- 
nării. întrebarea: în.ce mă
sură sîntem pregătiți să 
îezolvăm exigențele legării 
instruirii cu practica ? 
este cu totul firească pen
tru că legătura științei

sitățile în dezvoltarea cul
turii și științei oricărui po
por și in formarea unei con
științe despre existența u- 
mană, condiția șL rosturile 
ei. Să amintim în acest sens 
doar rolul hotărîtor ce l-au 
avut universitățile în Re
naștere ; marii umaniști au 
fost în același timp și mari 
profesori. In țara noastră, 
înființarea acum mai bine 
de un secol a universități
lor de la Iași și București 
a creat cele mai favorabile 
condiții pentru stimularea

dobindit-o în instruirea 
oamenilor, ei devin fac
tori cu răspunderi complexe 
în cele mai diferite com
partimente ale vieții so
ciale. Exemplul cel mai 
cuprinzător îl constituie 
participarea intelectul Iilor 
universitari la viața poli
tică, în calitate de membri 
ai Partidului Comunist: Ro
mân. Dar însuși profesora
tul este o activitate politică, 
o muncă ce implică o 
înaltă ținută civică și etică. 
Este firesc, deci, că univer

UNIVERSITATEA 
în viața societății

cu viața este profund im
plicată în esența procesului 
de învățare. Intr-un a- 
semenea învățămînt accen
tul cade nu numai pe 
transmiterea de informații, 
dar îndeosebi pe formarea 
unul potențiali de transfer 
în practică. Se evidențiază 
astfel sub o nouă formu
lare vechea legătură între 
teorie și practică, dintre 
gîndirea abstractă și ex
periment. în lumina aces
tor considerații, reciclarea 
universitarilor, componentă 
de bază a procesului de 
perfecționare continuă im
primat de partid întregului 
sistem de învățămînt româ
nesc, apare cu necesitate și 
urgentă. în acest fel se va 
actualiza și mai puternic 
gîndirea și metodica univer
sitară în practica vieții so
ciale. definite în țara noas
tră prin participarea activă 
la construcția societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

Este unanim recunoscut 
rolul ce I-au avut univer

procesului de dezvoltare a 
conștiinței naționale și a- 
firmarea capacităților crea
toare ale poporului nostru. 
Este impresionant să con
statăm că imensa majorita
te a personalităților repre
zentative ale culturii și 
științei au fost, în secolul al 
XIX-lea și pînă în prezent, 
profesori universitari. Este 
unanim recunoscut că u- 
niversitățile noastre au ser
vit in același timp cultura 
națională și universalita
tea ei.

Cu atît mai mult azi, 
universitățile au un rol ho
tărîtor în formarea specia
liștilor. în construcția so
cială, în creația culturii so
cialiste. Universitarii sînt 
chemați să contribuie in 
mai mare măsură la satis
facerea aspirațiilor spre 
cultură și progres ale mase
lor. Pentru realizarea aces
tui obiectiv, nu se pot limi
ta Ia rezolvarea obligațiilor 
didactice. Prin tezaurul de 
cunoștințe ce-1 stăpînesc, 
prin capacitatea ce au

sitarii au datoria să arate 
prin exemple proprii că nu 
totul se plătește sau se a- 
bordează mercantil în acti
vitățile umane, (de altmin
teri cele mai eroice și impu
nătoare acțiuni ce au rămas 
în memoria umanității nu 
pot fi plătite cu nici o mo
nedă), să fie în primele 
rînduri în vasta acțiune cu 
caracter patriotic de difu
zare a științei și culturii 
în masele populare.

în noile condiții create 
de ansamblul de măsuri 
stabilite de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. pentru îm
bunătățirea nivelului de cu
noștințe ideologic-politice, 
universitarii sînt chemați 
să aducă o contribuție cres- 
cîndă la desfășurarea acti
vității educative. Prin 
această intensă solicitare 
va fi cu atît mai mult posi
bil să se valorifice conside
rabilul potențial ce există 
în universitățile noastre — 
de , știință și devotament 
pentru nobilele idealuri ale 
construcției socialiste. Să

amintim, de asemenea, de 
rolul ce-1 au generațiile 
mature de universitari în 
formarea noilor generații 
ce vor activa in învățămînt 
și știință. Se știe că acest 
proces este îndelungat și 
solicită atașament pentru 
tineret, încredere și opti
mism în posibilitățile de 
evoluție ale tinerilor. Nece

sită, de asemenea, o preocup 
pare pentru formarea lor 
metodică și nu empirică. în 
acest proces nu lecțiile au 
rolul principal, ci exemplul 
personal și munca in co
mun în laboratoare, ateliere 
și clinici.

Dacă orice proces educa
tiv necesită continuitate șl 
perseverență, cu atît mai 
mult educarea viitorilor 
profesori și savanți impli
că o continuitate de lungă 
durată. O adevărată șlefuire 
spirituală și rafinare a gîn- 
dirii condiționează eficaci
tatea acestei formări. Ală
turi ., de educarea gîndirii 
intervine formarea menta
lității experimentale. Tî- 
nărul ce aspiră să devină 
cercetător trebuie să stăpî- 
nească gesturile neuro-mo- 
torii ale activității experi
mentale. Aici se combină 
aptitudinile personale cu 
metode și tehnici însușite 
sub conducerea avizată a 
profesorului. Această for
mație complexă răspunde 
principiului formativ al e- 
ducației în unitatea teore
tică și practică. Istoria ști
ințelor ne arată că marii 
experimentatori au fost în 
bună măsură și mari profe
sori.
♦ Dar totul ar servi încă 
insuficient știința și progre
sul social dacă în universi
tate nu s-ar transmite fla
căra nestinsă a devotamen
tului pînă la sacrificiu fată 
de societatea socialistă. In 
universitate se realizează 
un important transfer de 
valori între generații, pro
fesorii — în cel mai larg în
țeles al cuvîntului — fiind 
cei acreditați de socie
tatea socialistă să trans
mită din generație în gene
rație deopotrivă tezaurul 
științelor și conștiința răs
punderii cetățenești, parti
nice, a intelectualului co
munist.
Acad. Ștefan MILCU

cinema
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COMUNISTUL
(Urmare din pag. I) lor sint menite să ne ajute pe fiecare 

a face față mai bine complexității 
crescute a sarcinilor și răspunderilor.

Un mare merit al partidului stă în 
acțiunea, consecvent purtată de cițiva 
ani, pentru lărgirea, înmulțirea și pre
cizarea formelor prin care comuniștii, 
masele își manifestă răspunderea 
pentru „res publica”, pentru bunul 
mers al ,treburilor publice, participă 
la conducerea activității economico^ 
sociale. Partidul nu s-a mulțumit cu 
afirmarea teoretică a faptului că 
masele participă la făurirea propriei 
istorii, ci a Înmulțit formele prin care 
membrii de partid, cetățenii, masele 
pot acționa și sint chemate să acțio
neze practic in acest sens, a luat mă
suri cum ar fi crearea comitetelor și 
comisiilor oamenilor muncii, ca or
gane colective de conducere, institu- 
ționalizarea adunărilor generale ale 
Salariaților ca for de conducere în 
întreprinderi, introducerea principiu
lui muncii colective la toate eșaloa
nele, dezbaterea de către oamenii 
muncii a celor mai importante pro
iecte de legi și hotăriri, in
clusiv crearea unui cadru organi
zat in care „masele se pot pro
nunța asupra promovării cadrelor, 
asupra, ocupării diferitelor funcții de 
răspundere".

Cadrul, așa cum s-a mai subliniat, 
se cere „umplut", valorificat, e un 
cadru larg, înlăuntrul căruia trebuie 
să intre tabloul activității susținute 
și pline de răspundere civică a ma
selor populare însuflețite de comu
niști și de exemplul lor. Cadrul e- 
xistă deci, dar activitatea depinde 
mult de simțul responsabilității co
munistului : tovarășul Nicolae
Ceaușescu arăta că participarea ma
selor la . conducerea societății este 
strîns legată' de înțelegerea justă a 
fenomenelor, de nivelul cunoștințe
lor, de nivelul politic-ideologic — 
iar toate acestea depind de activita
tea comuniștilor, de capacitatea lor 
de mobilizare și educare a maselor 
populare in îndeplinirea marilor 
răspunderi sociale ce le revin.

Programul de educație comunistă 
adoptat de plenara C.C. din 3—5 
no.iembrie este menit să ridice ni
velul de pregătire și conștiință a 
comuniștilor, a întregului popor, căci 
„numai așa participarea la condu-, 
cerca vieții economico-sociale va f. 
efectivă și nu formală".

Dar. mai mult, însăși această par
ticipare în diferite organisme colec
tive constituie o înaltă școală de 
educație politică, de răspundere ci
vică : avînd răspunderi, învățăm să 
ni le exercităm, iar exercitîndu-le, 
cîmpul de eficiență, de complexitate 
și totodată de competență nu poate 
decît să crească, pe măsura forțelor 
sporite ale colectivului și ale omu
lui comunist.

Răspundem pentru toate și îndeo
sebi pentru sarcina noastră, răspun
dem și ca „eu", și ca „noi" : simțul 
de responsabilitate socială, prezent 
pretutindeni în perfecționarea unor 
relații bazate pe echitate, pe prin
cipialitate comunistă, pe sentimen
te tovărășești clădite în procesul 
muncii pentru binele public — „toți 
pentru unul și unul pentru toți" — 
acționează tot mai puternic și mai 
bine direcționat, ca un dinam fur
nizor de energie și lumină pe dru
mul societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

consideră nerăspunzător dacă un co
laborator direct face abuzuri sub na
sul său și... trece răspunderea procu
raturii sau miliției.

Firește însă nu e nevoie să ai ne
apărat o răspundere administrativă 
specifică pentru a te simți răspun
zător, în calitate de comunist, de cele 
ce se petrec în colectivul tău. „Eu 
văd doar de strungul meu", „de fe
lia mea de muncă", „stau în banca' 
mea și din moment ce îmi fac trea
ba cu răspundere, ce mai vreți ?“ 
— toate acestea sint rețete ale in
diferentismului, blazării, reflexe în- 
tirziate ale spiritului de pasivi
tate și fatalism pomenit mai sus 
și reprezintă in fapt un ajutor dat 
elementelor neglijente sau necinstite, 
care se feresc de controlul masei, de. 
ochii publicului. Fără Îndoială, nu 
putem decît dezaproba cu tărie un 
comunist care la adăpostul vorbelor 
despre „răspundere generală" nu-și 
face propria datorie. Răspunderea 
comunistului începe cu îndeplinirea 
propriilor sarcini, dar e departe de 
a se încheia aici. Lucrul de mîntu- 
ială, indolența, incompetența, păgu- 
birea avutului obștesc, risipa, furtul, 
înavuțirea pe căi necinstite, spiritul 
de căpătuială își găsesc în comu
nistul pătruns de sentimentul răs
punderii sociale un inamic to
tal și implacabil, care nu se mul
țumește să ia el însuși atitudine, ci 
mobilizează puterile obștești, opinia 
publică, tovarășii de muncă, organis
mul social, organele de stat, de la 
caz la caz. De la dorința de a ajuta 
pe cel ce lucrează prost, de la cri
tică, discuție personală și sfătuire, 
pînă la dezvăluire, combatere prin
cipială și deschisă, sesizare a autori
tăților — tot ce dăunează interesului 
obștesc trebuie să se lovească de o 
reacție diferențiată, în funcție de gra
vitatea fenomenului combătut, dar 
întotdeauna guvernată de simțul res
ponsabilității sociale.

Răspunderile comunistului nu 
s-au limitat niciodată la locul de 
muncă. Există o încrucișare, o între
pătrundere a răspunderilor, mai cu
prinzătoare sau mai limitate, pe care 
le avem fiecare — organizatorice, 
cetățenești sau morale, pe plan pro
fesional, îp familie, in viața obșteas
că, în sport sau în activitățile de 
timpul liber. Toată această întrepă
trundere trebuie să fie guvernată de 
sentimentul major, atotcuprinzător 
al răspunderii sociale a comu
nistului. Dar fiecare știe că, in 
practică, in țesătura deasă a răs
punderilor diferite, e greu să a- 
firmi că le poți cuprinde ori- 
cînd pe toate. Comunistul, omul 
devotat colectivității și simțindu-și 
din plin răspunderile, operează zilnic 
un proces de selecție, de stabilire a 
priorităților. Busolă intre răspunderi 
este tocmai simțul responsabilității 
sociale, laolaltă cu talentul _ sau 
știința organizării, care dau priori
tate interesului general, probleme
lor de mai largă anvergură, urgen
țelor, dar și sarcinilor de perspectivă, 
și răspunderii de moment, care cere 
azi doar cinci minute, dar care peste 
o lună, nerezolvată, strînge dobînzi 
de timp și va cere zile ori săptămîni 
pentru a o descurca. Marea acțiune 
națională a reciclării, ca și dezvolta
rea învățămîntului de partid și a ce
lorlalte forme de instruire a adulți-

BUCEGI

alertă :

piticului Bimbo

este în casă : SALA 
— 19,30 (seria de bl- 
GIULEȘTI — 15,30:

Nu te întoarce : CENTRAL — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
Saltul : LUCEAFĂRUL — 2; 

16; 18,30: 21.
15,45;

FESTIVAL „HAYDN

• Marele premiu : LUMINA — 
9.30—19,30 în continuare, EXCEL
SIOR - 9,30: 13; 16,30; 20, MELO
DIA - 9; 12.30; 16; 19,30.
• Floarea de cactus : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30,
VOT.GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30.
• Vanina Vaninl — 10; 12; 14,15, 
Viața nu iartă — 16,30, De trei ori 
Malec — 18,45; 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Așteptarea : PACEA 
18; 20.
• Steaua de tinichea :
— 15,45; 18; 20,15.
• Brigada diverse In
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
• B.D. intră în acțiune ; Brigada 
diverse în alertă : MUNCA — 
15,15; 19.
• Aeroportul : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30, POPULAR — 16; 19.
• Scoate-țl pălăria cînd săruți : 
ARTA — 15,30; 18; 20,30.
• Tick, Tick, Tick : CRINGAȘI
— 15,30: 18; 20,15.
• Vis de dragoste : MIORIȚA — 
10; 16; 19,30.
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : FLOREASCA — 15,30; 18:
20.30.
• Soarele alb al pustiului : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20.
• Hello, Dolly ! : VIITORUL — 
16; 19, RAHOVA — 15,30; 19.
• Voi sări din nou peste băltoace: 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Ritmuri spaniole : AURORA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.

9;
•
11,15; 13,30:
e Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, FEROVIAR - 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Un amanet ciudat : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15: 20.30.
• Oliver (ambele serii) . PATRIA
— 9,30; 13; 16.30; 20. CAPITOL — 
10; 13,30; 16,45: 20, MODERN — 
9,30; 12.30; 16,30; 19,30.
• Piața roșie : BUZEȘTI — 16; 
19,15.
• Anna celor o mie de zile 
(ambele serii) : SCALA — 9,30; 13; 
16,30; 20, FESTIVAL — 8,30; 11,30; 
14.30; 17,30; 20,30.
• Vinovatul 
PALATULUI 
lete - 3885), 
18; 20,15.
• Poveștile
9—17 în continuare ; Program de 
filme documentare — 18,45—20,15 
în continuare : TIMPURI NOI.
• Castanele sînt bune : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, TOMIS — 9: 11,15;
13,30; 15.45: 18,15; 20,45.
• Mihai Viteazul : MOȘILOR — 
15; 19.

Luni după-amiază, la muzeul din 
Suceava a avut loc vernisajul expo
ziției „Miini de aur", expoziție care 
reunește 4000 lucrări realizate de 
38 000 de elevi suceveni în peste 260 
de ateliere școlare. In șapte săli, sînt 
prezentate unelte, scule, dispozi
tive și instalații electrice, mini- 
motoare și mașini, produse elec
trotehnice, articole de artizanat 
și de uz casnic și alte obiec-

te, parte dintre acestea fiind re
zultatul cooperării școlilor cu 
întreprinderile industriale, în baza 
contractelor încheiate în acest sens. 
La vernisai au luat parte Emil Bo
bu, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
cadre didactice, elevi, specialiști, un 
numeros public.

18,00 Deschiderea emisiunii. Revis
ta literară TV. Eroii noștri 
de toate zilele — tabletă de 
Al Ivasluc • Sub ochii noș
tri se desfășoară plenar o 
epopee... Interviu cu scriito
rul Radu Tudoran « Un ga
zetar și eroii săi. Interviu eu 
George-Radu Chirovici • Vă 
recunoașteți in acești eroi ? 
Anchetă cu cititorii • Croni
ca literară de Ion Budescu : 
„Coloană de-a lungu" de N. 
Dragoș. Redactor Marilena 
Rotaru.

18.30 Enciclopedie pentru copil.
18,45 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală. Opera din 
Iași la a XV-a aniversare. 
Reportaj de Emanuela Luca. 

19,00 Itinerar plastic românesc. 
Tabăra de sculptură de la 
Măgura Buzău (ediția a Il-a). 
Publicitate.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Cincinalul în acțiune — ju
dețul Vraneea — azi și în 
1975.
Reflector.
„Cavalerul triste! figuri". 
Scenariu TV de Petre Bokor, 
după romanul lui Cervantes 
„Don Quijote". Cu : Virgil 
Ogășanu, C. Rauțchl, Glna 
Patrlchi, Draga Olteanu, Ion 
Marinescu, Mihai Mereuță, 
Aurel Cioranu, George Co- 
zorlci, Cornel Vulpe. Melania 
Cîrje, Petrică Popa, Ovidlu 
Schumacher, Marta Savciuc, 
Alex. Georgescu, Mihai But-, j 
nariu, Alex. Tocileseu. Mon- ț 
taj Elena Wald ; imagine - 
Beatrice Drugă, George Gri- 
gorescu, Mihai Brebu, Aiex. 
Nemeș ; scenografia Vasile 
Rotaru ; costume Rodlea Ha- 
nagie ; regia Petre Bokor. 

22,00 Prim-plan : Vasile Iscru,
Erou al Muncii Socialiste, 
mecanic-șef la uzinele „23 
August". Emisiune de Anca 
Arion. Imaginea George Sti- 
nea , montajul Paula Bilă.

22.30 Șlagăre dansate cu Ileana 
Iliescu, Valentina Massini, 
Isabela Agulettl, Dorina Fle- 
șeriu. Ion Tugearu, Francisc 
Valkav, Marinei Ștefănescu, 
Ion Alexe, Ștefan Soctor.

22,50 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL n
Concert Enescu în Interpre
tarea orchestrei de cameră a 
Filarmonicii din Cluj dirijată 
de Mircea Cristescu. în pro
gram : Dixtuor. Simfonia de 
cameră. Prezintă ; Vasile To- 
mescu.
Desene animate.
Universitaria. Cercetarea ști
ințifică studențească și exi
gențele producției.
Blocnotes de Eugen Mândrie.

I
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(Agerpres)

EXPOZIȚIA PICTORULUI
POPULAR GRUZIN

NIKO PIROSMANAȘVILI
DIRIJAT DE

ANTONIO DE ALMEIDA

20,00

21,19
21,25 Buletin de știri.
21,30 Cărți și Idei. Exegeza emi

nesciană azi. Prezintă Al. 
Piru, Zoe Dumltrescu-Bușu- 
lenga, Edgar Papu, Matei 
Călinescu.

22,00 Film serial : „Planeta gigan- 
țllor".

***
*
*
»

*

Farmecul picturii 
lui Niko Pirosmanaș- 
vili, artist popular 
gruzin care a trăit, 
între anii 1862—1918, 
se datorează univer
sului pe care îl evocă 
tablourile sale — Gru- 
zia de dinainte de re
voluție — și, totodată, 
viziunii foarte perso
nale, originale, a aces
tui creator autodidact. 
Ca și în cazul altor 
artiști de pe diferite 
meridiane ale lumii, 
care nu s-au format 
în academii sau în 
școli de artă, Niko Pi
rosmanașvili a practi
cat, la început, dife
rite meserii. Arta de
vine pentru el mijlocul 
de a medita asupra 
condiției sale și a ce
lor pe care i-a cunos
cut. Un prim-pas în 
realizarea vocației de 
pictor îl constituie a- 
propierea sa de zugra
vii de firme și decora
ții murale pentru lo
caluri. Existența sa, 
nesigură, nu i-a per
mis să-și desăvîrșeas- 
că formația pe care o 
dorea, dar i-a oferit, 
în schimb, contactul 
nemijlocit cu o reali
tate ce devine sub
stanța operei sale, în 
savoarea ei nealterată.

Niko Pirosmanașvili 
pictează cu fervoare 
peisajele și oamenii 
pe care-i întîlnește. El 
așează în compoziție 
elemente ce rezultă 
din observația directă, 
alături de unele deta-

iii, „din amintire", a- 
cordind, in acest fel, o 
valoare simbolică ima
ginii.

Pictorul caută să 
exprime cit mai fidel 
viziunile sale, neezi- 
tind să picteze prive
liști și scene la care 
nu a participat direct, 
cunoscute doar din po
vestirile altora. Com
pune astfel tablouri ca 
„Orașul Batumi", „Vî- 
nătoare în India", 
„Riul Emut din Tun
gus". Artistul partici
pă intens la viața pre
zentă în compozițiile 
sale. Poate că optimis
mul său profund, ră
mas neștirbit de-a lun
gul întregii cariere, a- 
pare cel mai bine re
prezentat în numeroa
sele scene de ospețe 
pe care Ie-a pictat.

Distingem . cu ușu
rință, în personaje
le ce iau parte la pe
trecere, statutul lor 
social („La chef cu 
flașnetarul Datiko Ze- 
mel", „Cinci cneji che- 
fuind", „Ospăț la cule
sul strugurilor", „Chef 
în boschetul de vie" 
etc.). Gama portrete
lor nu se oprește însă 
la astfel de scene. Pic
torul realizează nume
roase portrete indivi
duale. în care amănun
tului fizionomie carac
teristic i se adaugă e- 
Iemente vestimentare 
și unelte ce țin de 
profesia personajului 
(„Portretul lui Gheor- 
ghi Saakadze". ’„Por-

tretul unui țăran avut 
din Kahetia", „Micul 
vînzător de lemne", 
„Măturătorul", „Flaș
netarul", „Bucătarul", 
„Pescar", „Muncitor 
cu burduf", „Actrița 
Margarita" etc.).

Din aceeași pasiune 
a înregistrării cadru
lui de viață, în care-și 
petrecea majoritatea 
timpului, Niko Piros
manașvili pictează gru
puri de obiecte, mese 
cu bucate, unde reia, 
sugestiv, atmosfera în 
care, altă dată, evoluau 
personajele. O 
parte din 1 
pictorului popular gru
zin „portretizează" di
ferite animale („Mis
trețul negru", „Scroa
fa albă cu purcei", 
„Cerb". „Vulturul și 
iepurele", „Urs intr-o 
noapte cu lună" etc) 
sau pe care Ie imagi
nează cu o încântătoa
re fantezie.

Arta încărcată de u- 
manitate a lui Niko 
Pirosmanașvili ilustra
tă de expoziția des
chisă, la salș Dalles 
din Capitală, consti
tuie, în imagini de re
marcabilă plasticitate, 
o evocare a unei peri
oade distincte din is
toria Gruziei prerevo- 
luționare. Este o artă 
care mărturisește ma
rile rezerve de talent 
ce au existat întot
deauna în popor.

Constantin 
PRUT

> mare 
lucrările

în seara în care Or
chestra de Stat a Uniu
nii Sovietice, dirijată 
de Svetlanov, oferea 
la Ateneul Român mu
zică rusă și sovietică, 
la Sala palatului, Duck 
Ellington făcea o ple
doarie pentru jazz-ul 
clasic, iar concertul 
radioului era progra
mat cu un pronunțat 
caracter festiv, în
chinat aniversării 
UNESCO. Se prezen
tau in fața melomani
lor trei manifestări. 
Trei săli pline pînă la 
refuz arătau convingă
tor că o bună concep
ție a programelor are 
indiscutabil adeziu- 

* nea publicului. O 
astfel de demons
trație s-a făcut și 
prin ultimul concert al 
Orchestrei Radiotele- 
viziunii, conceput cu 
inteligență ca un au
tentic festival Haydn, 
în cadrul căruia au 
stălucit patru simfonii 
reprezentative. A fost 
invitat dirijorul fran
cez Antonio de Almei
da, deținătorul Pre
miului pentru muzică 
simfonică al Academiei 
„Charles Cross" pe 
anul 1971 ; deci, o per
sonalitate distinctă, în 
plină carieră artistică. 
In general, în tur
nee, marii soliști, 
dirijori abordează pie
se de factură mai sim
plă, opus-uri mai puțin

dificile. Publicul însă, 
din ce în ce mai exi
gent, dorește într-o 
astfel de întilnire cu 
marea muzică, nu nu
mai sclipirile de-o 
clipă, virtuozitate fra
pantă.

Concertul de joi al 
Orchestrei 
viziunii — 
așadar un 
prestigiu, un program 
realmente distins — a 
constituit un remarca
bil moment al stagiu
nii. Am ascultat Sim
fonia nr. 92 in Sol 
major „< 
plozie de 
tinerețe ; 
spiritualul 
început — i 
neintrecută 
un refuz în fața incer
titudinilor. Apoi, cea 
de-a cincea simfonie 
din seria „londoneze
lor", în care ele
ganța variațiunilor 
din partea secundă, 
de exemplu, catifelau 

. orice stridență, cu ele
ganță, cu căldură ; au 
răsunat : „Ceasornicul" 
cu sugestivul „Andan
te" — bătaie molcomă, 
imperturbabilă, „Cim
poiul" — arcadă cu 
ecou intre început și 
final, de la umor la 
rustic. Antonio de Al
meida este prin exce
lență un dirijor „de 
disc". Impozantă apa
riție, el surprinde prin 
economia gestului, a- 
proape monoton. Mi-

Radiotele- 
prezentind 
dirijor de

92 in 
.Oxford" : ex- 

bucurie, de 
mai' ales 
Allegro de 

o muzică de 
tonicitate,

nuțios, concis, constru
iește cu exactitate, cu 
limpezime. Rămîne ca 
și orchestra' să poată 
răspunde cu precizie 
pretențiilor sale. Este 
regretabil însă că lu
crări de Haydn și Mo
zart sînt accidentale 
în programele noastre 
muzicale. Invadează 
simfoniile mai electri
zante, mai spectacu
loase. Neexistînd o 
practică a interpretării 
clasicilor, a trebuit să 
înregistrăm răspunsul 
greoi ai Orchestrei Ra- 
dioteleviziunii. Părțile 
repezi (Allegro spiri- 
tuoso din Simfonia 
„Oxford", Presto Assai 
din Simfonia nr. 97 în 
Do major, cele din 
„Cimpoiul") — au fost 
mai bine construite ; 
în rest, însă, un An
dante, un Adagio au 
fost doar prilejuri de 
a auzi corzile cu un 
sunet „alb", prea „des
chis", brutal, falsuri la 
corn, la flaut, fraze 
frinte de inabilitatea 
trecerii de la o partită 
la alta...

Dacă grija pentru 
alcătuirea programe
lor ar fi unul din 
imperativele' organi
zatorilor vieții muzi
cale, un festival 
„Haydn", ca cel au
diat, nu ne-ar mai pă
rea o surpriză, ci 
bucuria contactului fi
resc cu muzica.

Smaranda 
OTEANU

v*

( 
î

teatre
• Teatrul 
tandra" (___  __
gureanu) : Ziariștii — 20; 
Studio) • Domnișoara de 
Isle — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara"

_:I „Lucia Sturdza Bu- 
(sala din bd. Schitu Mă- 

(saia 
Belie-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) : Ciclul „Tineri interpreți 
pe scenele Filarmonicii". Recital 
de violoncel susținut de Gabriela 
Constantin — la pian Elena Cosma 
și recital de arii șl lieduri susți
nut de Liliana Pagu — la pian 
Viorica Cojocariu — 20.
• Teatrul de operetă • Sînge vle- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național 
giaie" (sala 
— 20.
o Teatrul de comedie : Dispariția 
tui Galy Gay

„I. L. Cara- 
Comedia) : Becket

— 20.

_ ______  __  _ (sala
Magheru) • Adio Charlie — 19.30; 
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... 
în sac — 20.
• Teatrul Mic : Timp și adevăr 
- 20.
• Teatrul Ciulești : Comedie eu 
olteni — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„ion Vasllescu" : Varietăți non
stop — 19,30.
« Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirlcă — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19.30.
o Circul Globus : Parada rtsului 
— 19,30.

V

*

*

*

V
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VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE
AL R. P. UNGARE, PETER JANOS

Conferință de presăîncheierea

Primire la Consiliul Central

al U.G.S.R.

convorbirilor

oficiale
La Ministerul Afacerilor Externe 

»-au Încheiat luni convorbirile ofi
ciale între ministrul afacerilor exter
ne al României, Corneliu Mănescu, 
și ministrul afacerilor, externe al 
Ungariei, Peter Jânos.

La convorbirile din cea de-a doua 
îl au participat, din partea română, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, loan Cotoț, am
basadorul României la Budapesta, 
Ion Covaci și Gheorghe Bădescu, 
directori, ți alți funcționari superiori 
din M.A.E.

Din partea ungară au luat parte 
Ferenc Martin, ambasadorul R.P. 
Ungare la București, Barity Miklos, 
șef de grup, și Mâtușek Tivadar, di
rector in M.A.E., Vedăs Domokos, 
consilier al Ambasadei R.P.U. în țara 
noastră, și Gerlân Laszlo, prim-se- 
cretar în M.A.E. al R.P. Ungare.

în cadrul convorbirilor s-a făcut 
un amplu schimb de vederi asupra 
unor probleme internaționale de in
teres comun și, în principal, asupra 
celor privind securitatea europeană.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
i-ibsfșră tovărășească, de caldă 
prietenie.

(Agerpres)

Se dezvoltă relațiile de prietenie 
și colaborare frățească româno-ungare

• SRORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Luni după-amiază, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare, Peter 
Jânos, s-a întîlnit cu reprezentanți 
ai presei centrale, ai Agerpres și 
Radioteleviziunii, cu corespondenți ai 
presei străine.

Adresîndu-se ziariștilor, oaspetele 
a declarat că vizita sa în România 
s-a desfășurat sub semnul prieteniei 
dintre cele două țări, subliniind că 
a avut onoarea de a fi primit de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat. Vorbitorul a apreciat că vizita 
pe care o efectuează la București 
contribuie la extinderea relațiilor 
dintre România și Ungaria, la' înțe
legerea intre popoare. „Convorbirile 
purtate la București, a spus ministrul 
Peter Jânos, s-au caracterizat prin- 
tr-un spirit constructiv, prin străda
nia reciprocă de a lărgi șl multiplica 
în continuare legăturile ungaro-ro
mâne". El a arătat că s-a făcut un 
schimb de păreri in legătură cu sta
diul și perspectivele dezvoltării rela
țiilor bilaterale pe multiple planuri : 
politic, economic, cultural, consular.

Referindu-se la legăturile econo
mice ungaro-române, Peter Jânos ■ a 
remarcat caracterul lor dinamic, in 
special in ultimii doi ani. în acest 
context, ministrul de externe ungar 
a amintit că. în 1972, schimburile e- 
conomice ungaro-române vor crește 
cu- 18—19 la sută, iar pentru viitorii, 
cinci ani se așteaptă ca acest spor 
să fie de 90 la sută. Relevînd însem
nătatea cooperării pe tărîm indus
trial. el a arătat că în prezent se 
stabilesc noi forme de cooperare în 
acest domeniu.

tracte de lungă durată, îndeosebi 
în domeniul construcțiilor de ma
șini.

în cadrul sesiunii a IX-a â Comi
siei mixte guvernamentale ungaro- 
române, care a avut Ioc în prima 
jumătate a acestui an la Bucu
rești, s-a căzut de acord să se lăr
gească în continuare colaborarea 
în domeniul construcției de mașini, 
ai industriilor chimică, petrolieră, 
energetică, a construcțiilor și mate
rialelor de construcții, precum și 
în aite domenii. S-a căzut, de a- 
semenea de acord asupra dezvoltă
rii relațiilor in domeniul cooperă
rii și specializării in producție.

... Totodată, în cadrul convorbirilor 
dintre conducătorii organelor;,,cen
trale de planificare" dintre / Româ
nia și Ungaria, au fost evidențiate 
noi teme în vederea lărgirii colabo
rării economice dintre cele două 
țări pe perioada 1971—1975, efec-
tuîndu-se, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la principalele 
direcții ale dezvoltării colaborării 
economice și cooperării în produc
ție pentru perioada de după 1975. 

Dinamismul economiilor celor 
două țări, potențialul lor în con
tinuă creștere prin introducerea 
cuceririlor științei și progresului 
tehnic creează premise favorabile 
pentru dezvoltarea mai departe și 
adîncirea colaborării reciproc a- 
vantajoase.

Concomitent cu dezvoltarea re
lațiilor economice, se extinde co
laborarea tehnloo-științifică, se 
intensifică schimburile culturale 
dintre cele două țări, corespunză
tor dorințelor ambelor popoare de 
a schimba între ele valorile lor 
spirituale, a se cunoaște mai pro
fund și a întări prietenia lor.

Ca țări socialiste, România și 
Ungaria sînt sincer atașate1 păcii, 
promovează o politică de destin
dere și colaborare internațională, 
în acest sens, ele militează pen
tru rezolvarea în interesul po
poarelor a principalelor probleme 
care confruntă omenirea contem
porană, pentru stingerea focarelor 
de încordare și conflict, pentru 
dezvoltarea unei largi colaborări 
între toate statele, pe baza princi
piilor dreptului internațional. Ro
mânia și Ungaria, împreună cu 
alte țări socialiste, conlucrează 
activ în vederea realizării securi
tății pe continentul european, orga
nizării în acest scop a conferinței 
general-europene care să mar
cheze un pas important pe ca

Răspunzând unei întrebări privind 
politica externă a țării sale, ministrul 
ungar a arătat că un loc important 
în politica externă a R. P. Ungare 11 
ocupă problema unității celor 14 state 
socialiste.

Subliniind importanța realizării u- 
nei înțelegeri între toate popoarele, 
vorbitorul a spus : „Ne străduim să 
stabilim și să dezvoltăm relații 
cu toate țările ; și deoarece trăim 
in Europa, ne interesează în modul 
cel mai direct problema securității 
europene. Primul război mondial a 
izbucnit la cîteva sute de kilometri 
la sud de Budapesta, iar cel de-al 
doilea război mondial la cîteva sute 
de kilometri la nord de capitala Un
gariei. Noi ne străduim să fim cit 
mai activi în problema securității 
europene și sperăm că țările socia
liste vor întreprinde noi inițiative în 
viitor în problema securității pe 
continentul nostru". Ministrul Pâter 
Jânos a arătat că țările socialiste din 
Europa au adus o contribuție însem
nată la pregătirea conferinței pen
tru securitatea europeană și a apre
ciat că contactele bilaterale au in
fluențat în mare măsură îmbunătăți
rea atmosferei politice europene. ,,în 
convorbirile purtate la București, a 
spus Peter Jânos, am ajuns de comun 
acord la concluzia că este timpul să 
trecem la pregătirea concretă, mul
tilaterală a acestei conferințe".

în legătură cu impresiile din tim
pul vizitei, ministrul ungar al afa
cerilor externe, a relevat amploarea 
construcțiilor de locuințe din Capi
tală, precum și aspectele variate ale 
vieții culturale bucureștene.

(Agerpres)

lea făuririi unui viitor pașnic al 
continentului nostru.

Chezășia dezvoltării colaborării 
româno-ungare pe toate planurile 
o constituie relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, ba
zate pe principiile marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar. în acest sens, se poate 
aprecia că o importanță esențială 
pentru adîncirea, îndeosebi in ul
timii ani, a relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-ungare au 
avut-o vizitele și întîlnirile dintre 
conducerile de partid și de stat 
ale celor două țări. Intîlnirea care 
a avut loc între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul. Jânos Kâ- 
dâr, la Budapesta în mai 196'? a 
dat un puternic impuls legăturilor 
reciproce pe multiple planuri, a 
trasat jaloanele unor acțiuni de o 
reală eficiență atît pentru dezvol
tarea- imediată cit și în perspecti
vă a relațiilor multilaterale din
tre cele două partide și țări.

Un rol pozitiv și o utilitate evi
dentă au avut de asemenea frec
ventele contacte și schimburi de 
vederi din ultimul timp. între alți 
conducători de partid și de stat din 
cele două țări. întilniri care au 
contribuit la discutarea tovărășeas
că - a problemelor de interes co
mun, la promovarea și adîncirea 
legăturilor prietenești dintre parti
dele, țările și popoarele noastre. 
Se poate constata cu satisfacție că 
în ultima vreme au loc tot mal 
frecvent schimburi de experiență la 
diferite niveluri pe linie de partid, 
pe linie de organizații obștești etc.

în acest rodnic și dinamic con
text se inserează vizita tovarășului 
Peter Jânos, care a prilejuit o nouă 
expresie a hotărîrii comune de a 
acționa și în viitor pentru dezvol
tarea relațiilor prietenești pe toate 
planurile dintre, cele două țări și 
popoare. Este convingerea fermă a 
poporului nostru că dezvoltarea 
prieteniei dintre Ungaria și Româ
nia, prietenie pentru care au mi
litat în decursul istoriei cei mal 
luminați și Clarvăzători reprezen
tanți ai celor două națiuni, cores
punde în cel mai înalt grad intere
selor fundamentale ale ambelor 
popoare, năzuinței lor comune de 
edificare a unei orînduiri prospere, 
cerințelor majore ale unității și fră
ției țărilor socialiste, cauzei gene
rale a socialismului.

Tovarășul Virgil Trofin, președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
a primit, luni după-amiază, grupul 
de 20 de activiști sindicali și oameni 
ai muncii din U.R.S.S., condus de G.V. 
Podelșikov, membru al Consiliului

Cronica zilei
La Invitația Ministerului învățămîn- 

tului, luni a sosit la București o de
legație iugoslavă condusă de Ham- 
dija Cemerlic. rectorul Universității 
din Sarajevo, vicepreședinte, al Co
munității universităților din țara ve
cină. Din delegație fac parte rectori 
șl prorectori ai altor instituții de în- 
vățămînt superior din R.S.F. Iugo
slavia. Universitarii iugoslavi vor 
purta discuții cu omologii români 
referitoare la colaborarea dintre in
stitutele de învățămînt superior din 
cele două țări, vor vizita universități 
și institute din București, Iași, Cluj, 
Galați, Craiova și vor avea întilniri 
cu oameni de știință și cultură din 
țara noastră.

★
în holul de expoziții al Institutu

lui de arhitectură „Ion Mincu" din 
București s-a deschis luni la amiază 
o expoziție de carte tehnico-științifi- 
că din Olanda. La festivitate au par
ticipat reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, di
rectori de edituri, oameni de știință, 
artă și cultură, precum și reprezen
tanți ai Ambasadei Olandei la Bucu
rești. Expoziția — organizată de E-

ț CU PLANUL ANUAL 
ț ÎNDEPLINIT

CLUJ (Corespondentul „Sein* * 
teii", Alexandru Mureșan). In 
ziua de 20 noiembrie, ca 
rezultat al hărniciei și price
perii colectivelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, unitățile 
industriei de stat din județul 
Cluj și-au îndeplinit planul 
producției globale pe 11 ' luni. 
S-au creat astfel condiții ca 
pînă la sfîrșitul acestei luni să 
se realizeze suplimentar o pro
ducție în valoare de circa 290 
milioane lei. Planul producției 
marfă și al prestărilor de ser
vicii (inclusiv al unităților coo
peratiste) a fost îndeplinit 
înainte de termen, preliminîn- 
du-șe o realizare suplimentară, 
pînă la finele lunii, de circa 
355 milioane lei. La principa

în aceste zile s-a desfășurat vizita 
oficială în țara noastră a ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Populare Ungare, tovarășul Peter 
Jânos.

Oaspetele a fost primit de tova
rășul Nioolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân și președinte al Consiliului de 
Stat, în prezența tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și a altor per
soane oficiale. Convorbirea care a 
avut loc cu acest prilej, într-o atr 
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie, a evidențiat cu satisfacție e- 
voluția pozitivă a relațiilor dintre 
România și Ungaria, relevindu-se

• e. totodată -pbșttțilîtățite- lărgi de'ekis- 
coi tă pentru dezvoltarea-lbr.1' :

în cursul vizitei, ministrul de 
externe ungar a purtat convorbiri 
cu omologul său român, Corneliu 
Mănescu, cu privire la stadiul ac
tual al relațiilor bilaterale româno- 
ungare. precum și în legătură cu 
perspectivele dezvoltării în conti
nuare, pe multiple planuri, a co
laborării dintre România și Un
garia.

Se poate aprecia că prin întrea
ga sa desfășurare vizita ministrului 
afacerilor externe ungar, Peter 
Jânos, a constituit o nouă expresie 
a relațiilor de prietenie, alianță și 
colaborare dintre țările noastre so
cialiste, țări vecine și unite prin 
comunitatea de orînduire, de ideo
logie și de țeluri.

Statornicite pe principiile mar- 
xlsm-Ieninismului și internaționa
lismului proletar, ale independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești, legătu
rile româno-ungare au cunoscut în 
anii din urmă și cunosc în conti
nuare o amplă dezvoltare pe cele 
mai diverse planuri — politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural.

Consolidînd bazele materiale ale 
acestei prietenii, țările noastre se 
întrajută tovărășește in dezvoltarea 
economiilor lor naționale, ceea ce 
își găsește reflectarea în creșterea 
an de an a volumului schimburilor 
comerciale, în diversificarea' no
menclatorului de mărfuri — carac
teristic in acest sens fiind gradul de 
tehnicitate mereu mai înalt al pro
duselor ce formează obiectul acestor 
schimburi. Rezultate pozitive au 
fost obținute în realizarea acțiuni
lor de colaborare, creîndu-se con
diții pentru încheierea unor con

Muzicologi în dialog cu muncitori
Compozitori și muzicologi din Car 

pitală . au-.vizitat, vineri, - uzinele 
„23 August" și „Republica" și s-au 
întîlnit cu oameni ai muncii din 
aceste două mari întreprinderi bucu
reștene, precum și din alte unități 
economice de pe marea platformă 
industrială „23 August".

Președintele Uniunii compozitori
lor, Ion Dumitrescu, alți oaspeți au 
avut, in sala clubului uzinei „Repu
blica", un viu dialog cu muncitorii 
pe teme privind creația muzicală 
contemporană, creatorii subliniind 
preocuparea lor de a' îmbogăți aria 
lucrărilor inspirate din marile înfăp
tuiri obținute de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, in edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Intîlnirea s-a. încheiat cu un con

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost rece, 
mai ales în Moldova. Cerul a fost 
variabil, mai mult noros in vestul 
țării. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila intre minus 8 grade la 
Suceava și Dorohoi și 3 grade la 
Gurahonț, Lugoj, București, Călărași, 
Budești, Dîlga și Mangalia. în Bucu
rești : Vremea s-a menținut rece, cu 
cerul mai mult noros. Vîntul a su
flat slab pînă ia potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 4 grade.

Central al Sindicatelor din U.R.S.S., 
președintele Consiliului regional al 
sindicatelor Moscova, care, la invi
tația Consiliului Central al U.G.S.R., 
a efectuat o vizită de prietenie și 
schimb de experiență în țara noastră.

(Agerpres)

ditura tehnică, împreună cu între
prinderea de comerț exterior „Li- 
bri", din țara noastră — cuprinde a- 
proape 500 de volume din diverse 
domenii ale științei și tehnicii.

★
Sub egida comitetului județean 

pentru cultură și eduoație socialistă 
și a consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate germană, 
luni au început la Sibiu manifestă
rile consacrate aniversării a 175 de 
ani de la nașterea lui Stephan Lud
wig Roth. în cadrul adunării festive, 
care a avut loc cu acest prilej în 
sala bibliotecii Astra, prof. dr. docent 
Carol Gollner, membru al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, și prof. 
Cornel Lungu, de la Muzeul Bru- 
kenthal, au evocat personalitatea 
marelui revoluționar și «n de cul
tură, in opera căruia își găsește o 
largă expresie ideea înfrățirii oame
nilor muncii indiferent de naționali
tate. în continuare, corul german și 
formația de muzică de cameră a ca
sei 'de cultură din localitate au pre
zentat un program artistic.

(Agerpres)

lele sortimente, prevederile au 
fost depășite cu 906 tone oțel, 
peste 2 000 kilometri conductori 
electrici izolați, medicamente în 
valoare de 11,8 milioane lei, 
încălțăminte in valoare de 18,2 
milioane lei, aproape 2 000 me
tri cubi cherestea; 103 tone hîr- 
tie etc. Printre întreprinderile 
cu cele mai bune rezultate se 
numără : fabrica de porțelan 
Cluj, fabrica de sticlărie Tur
da, fabrica de piele și încăl
țăminte „Clujana", exploatările 
miniere din Cluj, Aghireș și 
Căpuș. Două întreprinderi — 
uzina mecanică de reparat ma
terial rulant „16 Februarie" și 
fabrica de conserve „11 Iunie" 
au raportat îndeplinirea planu
lui anual.

î

î

î
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cert prezentat de corul reiufi't:!af uzi
nelor '■ ,;23 August" 1 și „Republica". 
Programul â cuprins și două cintece 
compuse special pentru artiștii ama
tori ai acestor întreprinderi : „E un 
anotimp de fapte mari" de Teodor 
Bratu și „Imn uzinei «23 August»", 
de Mircea Neagu, dedicat uzinei cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de 
existență.

La clubul uzinei „Republica*  a 
fost creat, cu acest prilej, un cere 
de prieteni ai muzicii.

Uniunea compozitorilor are înscri
se în planul său de activitate și alte 
acțiuni de acest gen, o nouă întîl- 
nire a muzicienilor urmînd să aibă 
loc cu oameni ai munții din între
prinderile și instituțiile municipiu
lui Ploiești.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 76 noiembrie. In țară : 
Vreme va fi umedă, mai ales la în
ceputul Intervalului. Vor cădea pre
cipitații, mai ales sub formă de 
ploaie, în cea mai mare parte a 
țării, mai frecvente fiind în sud. 
Vînt potrivit, cu intensificări tem
porare. Temperatura în creșterea la 
Început, apoi în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 6 și plus 
4 grade, izolat mai coborî te în de
presiuni și in nordul țării, iar ma
ximele vor oscila între zero și 10 
grade. Ceață locală. Pe alocuri se 
va produce polei. în București : 
Vreme în general umedă și închisă, 
mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va îi schimbător. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt potrivit Temperatura in 
creștere.

75 de ani de la nașterea 
lui Kldhieht Gottwald

Se împlinesc- astăzi 75 de ani de 
la nașterea lui Klement Gottwald, 
fiu credincios al poporului Cehoslo
vaciei, eminent conducător al par
tidului clasei muncitoare din această 
țară, militant de seamă al mișcării 
comuniste și. muncitorești interna
ționale. Klement Gottwald și-a con
sacrat întreaga- sa viață cauzei clasei, 
muncitoare, creării unui partid pu
ternic, legat strîns de popor, care 
să organizeze și să conducă lupta 
maselor largi ale oamenilor muncii 
pentru Idealurile socialismului. Pă
șind încă din tinerețe în arena miș
cării revoluționare, el a desfășurat o 
activitate remarcabilă în rînduriie 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia ; ca urmare, în 1925, la cel de-al 
III-lea Congres al P.C.C., K. Gott
wald a fost ales membru al Comi
tetului Central și al Biroului Politic, 
iar în 1929, la vîrsta de numai 33 
de ani, este ales, la cel de-al V-lea 
Congres,. secretar general al parti
dului.

în această înaltă funcție, Klement 
Gottwald a adus o contribuție im
portantă la elaborarea politicii 
P.C.C., partid care s-a situat în în
treaga perioadă dintre cele două răz
boaie în avangarda marilor bătă
lii de clasă ale proletariatului, îm
potriva exploatării și asupririi, a 
dominației marelui capital, pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății. Așa cum este cunoscut, P.C.C., 
în frunte cu Klement Gottwald, s-a 
ridicat cu hotărîre pentru apărarea 
independenței și integrității terito
riale a statului cehoslovac, demas- 
cînd cu vigoare pericolul de moarte 
ce plana asupra statului prin insta
urarea nazismului în Germania, mili- 
tînd cu consecvență pentru crearea 
unui larg front popular antifascist. 
Klement Gottwald s-a afirmat, ia 
același timp, ca un activist de seamă 
al luptei pe plan internațional îm
potriva fascismului, în calitatea sa 
de membru al Comitetului Executiv 
al Internaționalei Comuniste, funcție 
pe care a ocupat-o din 1935.

în condițiile înrobirii Cehoslova
ciei de către Germania nazis
tă, ale dezlănțuirii de către 
hitleriști a celui de-al doilea răz
boi mondial, P.C. din Cehoslovacia 
s-a dovedit organizatorul și conducă
torul eroic al rezistenței antifasciste 
din țară, ce avea să culmineze cu răs
coala națională slovacă din august 
1944 și cu insurecția pragheză din mai 
1945, care au înscris pagini glorioase 
in cronica marilor bătălii ale popoa- 

i relor pentru înfrîngerea hitlerismului.
Ca expresie a rolului și autorității 

partidului comunist. Klement Gott
wald a ocupat în guvernul nou creat, 
în aprilie 1945, la Kosice, funcția de 
vicepremier, fiind ales, totodată, pre
ședinte al Frontului Național al cehi
lor și slovacilor, calitate în care a 
participat activ la elaborarea „Pro
gramului de la Kosice" — program 
ce a trasat bazele dezvoltării politice 
democratice, progresiste a Cehoslova
ciei eliberate.

Moment crucial în viața țării, elibe
rarea Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist, la care, alături de armatele Uni

Ceremonia de la Praga
PRAGA >22?(Agerpres). — .Cu.- prir 

■lejul împlinirii a ; 75 de ani . de , .Ja 
nașterea Iții-Klement Gottwald, .fost 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din .' Cehoslovacia și pre
ședinte al R. S. Cehoslovace, la 
Praga a avut loc o ceremonie în ca
drul căreia au fost depuse coroane 
la mormintul lui din Panteonul na
țional de pe muntele Vitkov. Ia ce

în întâmpinarea celui de-al VI-iea Congres al P.M.U.P.

Conferința voievodală de partid 
de la Zielona Gora

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. informează că la Zie- 
lona Gora a avut loc ultima confe
rință voievodală de partid premergă
toare celui de-al VI-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez. 
La conferință a luat cuvîntul Piotr 
Jaroszewicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, care a arătat că bilanțul con
ferințelor voievodale și al tuturor 
discuțiilor din preajma congresului 
îl va face congresul partidului. Se 
poate spune, a arătat el, că au fost 
obținute rezultatele scontate în cam
pania din preajma congresului. A- 
ceasta a dovedit, în primul rînd, că 
în jurul pregătirii congresului, în 
partid și în întreaga societate a fost 
creat un climat politic favorabil. 

unii Sovietice — principala forță a 
coaliției antihitleriste — de partizanii 
cehi și slovaci, și-a adus contribuția 
de singe și armata română, a mar
cat începutul procesului de adinei 
transformări revoluționare, a deschis 
calea înfăptuirii aspirațiilor de liber
tate socială și independență națională 
a popoarelor ceh șL slovac, devenite 
stăpîne pe propriile lor destine.

Aflat în fruntea partidului, Kle
ment Gottwald a depus o neobosită 
activitate pentru înfăptuirea liniei 
politice a P.C.C. de reașezare a 
întregii societăți pe bazele socia
lismului. Unite în jurul parti
dului, masele muncitoare din Ce
hoslovacia au zădărnicit, în fe
bruarie 1948, încercarea de puci 
contrarevoluționar a reacțiunii inter
ne ?i internaționale și au cucerit 
puterea de stat. în aceste împreju
rări, programul în zece puncte al 
construcției socialiste în Cehoslova
cia, formulat de K. Gottwald, a de
venit baza edificării noii orinduirj.

De atunci, din 1948 și pînă în 1953, 
cînd a încetat din viață, Klement 
Gottwald a îndeplinit funcții de cea 
mai inaltă răspundere în conducerea 
de partid și de stat — în 1948 a fost 
ales președinte al republicii — îrichi-, 
nîndu-și toată energia construirii 
noii orînduiri. Avînd un rol de seamă 
în elaborarea politicii externe a Ceho
slovaciei, Klement Gottwald a militat 
pentru prietenia cu Uniunea Sovieti
că și cu celelalte țări socialiste.

însemnatele realizări ale poporului 
cehoslovac, sub conducerea partidu
lui comunist, în rînduriie căruia Kle
ment Gottwald a activat neobosit 
timp de aproape trei decenii, sînt o 
expresie grăitoare a atașamentului 
clasei muncitoare cehoslovace față de 
socialism, a hotărîrii ferme a între
gului popor de a înainta pe calea e- 
dificării n-oii societăți.

în procesul construcției socialismu
lui în România și Cehoslovacia, re
lațiile tradiționale dintre partidele, 
popoarele și țările noastre s-au ridi
cat pe un plan superior, întemein- 
du-se pe principiile marxism-leninis- 
muiui și internaționalismului prole
tar. în spiritul acestor principii, con
tactele care au avut loc intre con
ducătorii partidelor noastre au evi
dențiat hotărîrea de a dezvolta. în 
continuare, prietenia și colaborarea 
multilaterală româno-cehoslovacă, în 
interesul ambelor popoare, al unității 
tuturor statelor socialiste, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

în ziua în care poporul R.S. Ceho
slovace aniversează 75 de an' de la 
nașterea lui Klement Gottwald, co
muniștii, întregul popor român adre
sează comuniștilor, oamenilor mun
cii cehi și slovaci urarea de a obține 
noi succese în construcția socialistă 
și înflorirea multilaterală a patriei 
lor, exprimîndu-și, totodată, convin
gerea Că relațiile de prietenie și co
laborare româno-cehosiovace vor cu
noaște și în viitor o evoluție ascen
dentă.

Eugen IONESCU

remonie .au luat; parte secretarul 
.general',' al. ,C..&.‘ al,'P.C.C.. Gus'Sv 
Husajț, președintele;' 'R.S.C., Lupyîk 
Svoboda, președintele guvernului fe
deral, Lubomir Strougal, și alți con
ducători cehoslovaci.

A fost pusă prima piatră la monu
mentul ce va fi înălțat la Praga în 
memoria lui Gottwald.

Desfășurarea conferințelor de par
tid și toate discuțiile au dovedit că 
concepția privind dezvoltarea Po
loniei, supusă dezbaterii întregului 
partid și întregului popor, este jus
tă, a spus vorbitorul. Ea corespunde 
intereselor vitale ale clasei munci
toare și ale tuturor oamenilor mun
cii, asigură o dezvoltare impetuoasă 
a Poloniei, creșterea venitului națio
nal, îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale populației. „O dovadă grăitoare 
a faptului că clasa muncitoare și toți 
oamenii muncii sprijină propunerile 
programatice făcute de Comitetul 
Central au constituit-o angajamente- 

'--le în producție luate în masă în 
cinstea Congresului al VI-lea al 
P.M.U.P., înfăptuite în prezent cu 
abnegație și consecvență", a subli
niat Piotr Jaroszewicz.
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cei 12 ju-
atacantul

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P. C. FRANCEZ

Aseară, pe aeroportul Otopeni, 
a sosit, cu un avion special, lo
tul reprezentativ de fotbal al 
Țării Galilor, care, inline după-a
miază, cu începere de la ora 14, 
va susține ultimul meci (și cel 
mai important) al grupei I din 
preliminariile campionatului eu
ropean, în compania selecționa
tei României. Dintre j
cători sosiți ieri (alți 3 vor veni 
astăzi) se remarcă : 
central Toshack (F.C. Liverpool), 
mijlocașii Hockey (Shefield U- 
nited) și Hill (Ipswich), înainta
șul Ron Davies (Southampton), 
extrema Reece (Shefield Uni
ted) etc. Ca și în partida de la 
Praga, poarta galeză va fi apă
rată de Millington (Swansea), 
întrucît titularul — Sprake (Le
eds United) — a devenit indispo
nibil. La două ore după sosire, 
oaspeții au făcut un antrena
ment, la lumina reflectoarelor, 
pe stadionul „23 August". Astăzi, 
galezii fac un nou antrenament, 
după car'e antrenorul va defini
tiva echipa pentru mîine.

Actualitatea la scrima
• Steaua a dominat campionatul pe echipe • fruntașii 

scrimei românești participă la Balcaniada de la Atena

Sportivi români peste 
hotare

O dată cu ultimele asalturi din ca
drul campionatului republican _ de 
scrimă pe echipe, ce s-au desfășu
rat la sfîrșitul săptămînii trecute, s-a 
tras cortina peste activitatea compe- 
tițională internă a scrimerilor. Ca și 
în anii precedenți, toate cele patru 
titluri (floretă feminin, floretă mas
culin, spadă și sabie) au fost cîști- 
gate de echipele clubului Steaua, care 
— bine pregătite de colectivul de an
trenori (A. Vilcea, I. Zilahy, C. Ste- 
lian și D. Mustață) și beneficiind de 
aportul unor scrimeri de valoare, în 
marea lor majoritate componenți _ ai 
loturilor naționale — au dominat în
trecerile cu autoritate.

Ce a adus nou campionatul din a- 
cest an ? In primul rînd, o nouă for
mulă de disputare a acestei compe
tiții, și anume, în loc de două etape 
(tur-retur), ca pină acum, echipele 
au trebuit să participe la patru etape 
(două tur, două retur). Cu acest sis
tem, federația a rezolvat o problemă 
de prim ordin, aceea a „obligării" 
secțiilor cu echipe în prima categorie 
de a-și desfășura pregătirea cu mai 
mare continuitate. Noua formulă per
mite, totodată, o ierarhizare mai reală 
a echipelor. Iată de ce susținem men
ținerea in continuare a acestui sis
tem de desfășurare a celei mâi impor
tante competiții interne.

Apoi, ediția din acest an a demon
strat potențele unor formații ca 
I.E.F.S. (floretă fete), Electroputera 

Craiova (spadă), Universitatea Bucu
rești (floretă feminin, floretă mascu
lin, sabie), Politehnica Iași (sabie), 
C.S.M. Cluj (sabie), care cu mai multă 
pregătire, pot emite justificate pre
tenții în sezonul viitor. La polul o- 
pus se află echipele Progresul Bucu
rești (floretă fete), I. E. F. S. (sabie), 
C.S.M. Cluj (spadă), a căror compor
tare a fost sub valoarea arătată in 
edițiile precedente.

Aspectul cel mai îmbucurător care 
s-a desprins este acela al infuziei ti
neretului în primele garnituri din 
categoria A, competiția aceasta pe 
echipe constituind un excelent prilej 
de afirmare a unor... individualități : 
I. Pop (sabie), L. Isăilă (spadă), 
A. Ștefan (floretă masculin), N. Bilca 
(floretă feminin), remarcați de altfel 
și în urmă cu o săptămînă în cadrul 
„Cupei României".

în sfirșit, nu putem încheia fără a 
spune cîteva cuvinte despre evoluțiile 
componenților echipelor naționale, 
care miercuri vor lua startul în ca
drul Balcaniadei de la Atena. în ma
rea majoritate au demonstrat o bună 
dispoziție, insă dintre ei am reținut 
evoluțiile lui M. Țiu, T. Mureșan 
(floretă masculin), Ana Pascu, Ileana 
Gyulai, Ecaterina Stahl, Suzana Ar- 
deleanu (floretă feminin), Al. Istrate, 
C. Duțu (spadă), D. Irimciuc, C. Ni
oolae (sabie).

Octavian V INTI LA

TENIS. Iile Năstase a'►debutat eu 
bine la Buenos Aires. — în 
turul doi al turneului interna
țional de la Buenos Aires, ultimul 
concurs pentru „Marele Premiu- 
F.I.L.T.", jucătorul român Ilie Năstase 
l-a întîlnit pe argentineanul Oscar Es- 
cribando, pe care l-a învins în trei 
seturi cu 6—2, 6—4, 6—4. într-o altă 
partidă, Istvan Gulyas (Ungaria) l-a 
eliminat cu 6—1, 6—1, 6—3 pe Eduar
do Zulera (Ecuador). în proba de 
dublu, Ilie Năstase joacă alături, de 
campionul iugoslav Zeliko Franu- 
lovici. în prima partidă, cuplul ro- 
mâno-iugoslav a întrecut cu 7—5, 
7—5 perechea argentineană Eduardo 
Soriano-Ricardo Aubone.

HANDBAL. Juniorii români pe locul 
5 la Trinec. — Turneul de handbal (ju
niori) desfășurat la Trinec (Cehoslova
cia) s-a încheiat cu victoria reprezen
tativei U.R.S.S., care a totalizat 12 
puncte și un golaveraj de 142—110. Pe 
locurile următoare s-au clasat forma
țiile Cehoslovaciei (A)—12 puncte 
(118—100), R. D. Germane — 9 punc
te, Poloniei — 6 puncte, României — 
5 puncte, Ungariei — 4 puncte (110— 
121), Cehoslovaciei. (B) — 4 puncte 
(116—132) și Bulgariei — 4 puncte 
(108—126). în ultimele două meciuri 
disputate, tinerii handbaliști români 
au învins cu 21—19 (10—10) echipa 

secundă a Cehoslovaciei și au pier
dut cu scorul de 19—22 (12—11) îri- 
tilnirea cu echipa Ungariei.

BASCHET. Universitatea Cluj șl U- 
niversitatea Timișoara la Bratislava.— 
în cadrul turneului internațional 
masculin (rezervat selecționatelor 
studențești) de la Bratislava, echipa 
Universitatea Cluj a întîlnit formația 
Ungariei, in fața căreia a pierdut cu 
scorul de 51—63 (22—29). Intr-un alt 
joc, Cehoslovacia a dispus cu scorul 
de 107—75 (51—34) de formația Olan
dei. în turneul feminin, Universita
tea Timișoara a învins cu scorul de 
69—60 (37—26) formația locala Sla
via. într-o altă partidă, Slovan Bra
tislava a surclasat cu 118—41 (66—15) 
echipa , Universității Humboldt 
(R. D. Germană).

VOLEI. Politehnica Galați 3—0 cn 
echipa studenților din Ungaria. — 
Competiția internațională masculi
nă de volei (rezervată echipelor stu
dențești) de la Praga a fost ciștiga- 
tă de selecționata Cehoslovaciei, 
care, in meciul decisiv, a întrecut cu 
3—2 (15—9, 9-15, 7—15, 15-13, 15—7) 
formația U.R.S.S. Echipa Politehnica 
Galați a învins cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—4, 15—5) formația Unga
riei.

PARIS 22 — Corespondentul nos
tru P. Diaconescu transmite : După 
cum relatează ziarul „THumanite", în 
zilele de 20 și 21 noiembrie s-au 
desfășurat lucrările Conferinței na
ționale a P.C. Francez privind acti
vitatea ideologică, politică și organi
zatorică a partidului în întreprinderi. 
Andre Vieuguet, membru al Biroului 
Politie, secretar al C.C. al P.C.F., a 
prezentat un raport în care a relevat 
creșterea continuă a autorității și 
influenței partidului în întreprinderi, 
în continuare, raportorul s-a referit 
la sarcinile actuale ale partidului, 
menționind că P.C.F. a elaborat un

ROMA

convorbiri Intre delegațiile p.c.i.
SI P.M.S.U.

ROMA 22 — Corespondentul Ager
pres N. Puicea transmite : La se
diul C.C. al Partidului Comunist 
Italian au avut loc convorbiri între 
o delegație a C.C. al P.C.I., alcătuită 
din Gian Carlo Pajetta și Carlo Gal- 
luzzi, membri ai Direcțiunii, Sergio 
Segre, membru al C.C. al P.C.I., Ro

program politic concret de care are 
nevoie acum Franța.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul Georges Marchais, secretar 
general adjunct al P.C.F., care a fă
cut o analiză a situației politice in
terne din Franța.

Pârtiei panții la conferință au vo
tat în unanimitate o rezoluție in care 
se subliniază necesitatea unei mai 
accentuate îmbunătățiri a activității 
ideologice și politice a partidului în 
întreprinderi.

Conferința a adoptat un apel pen
tru întărirea luptei de solidaritate 
cu popoarele din Indochina.

dolfo Mechini, viceresponsabil ai 
Secției externe a C.C., și o delegație 
a Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar din care au făcut parte Zolțan 
Komocsin, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.M.S.U., ți 
Robert Garai, șef adjunct al Secției 
externe a C.C. al P.M.S.U.



viața internațională_____
în Adunarea Generală a O. N. U.

DEZARMAREA — DEZIDERAT VITAL 
AL TUTUROR NAȚIUNILOR 

DEZBATERILE PE MARGINEA PROPUNERII SOVIETICE 
PRIVIND CONVOCAREA UNEI CONFERINȚE MONDIALE 

DE DEZARMARE

Spre unitatea de acte 
și organizatorică a mișcării 

sindicale italiene

NEW YORK 22. — Corespondentul 
nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
în continuarea dezbaterilor din Adu
narea Generală a O.N.U., pe margi
nea propunerii sovietice privind con
vocarea unei conferințe mondiale de 
dezarmare, a luat cuvintul reprezen
tantul permanent al Finlandei, Max 
Jakobson. După ce a evocat nego
cierile în curs privind dezarmarea, 
Jakobson a subliniat că, „cu toate 
acestea, cursa înarmărilor continuă 
nestăvilită". Reprezentantul finlan
dez a apreciat că „numai printr-un 
nou, hotărît și concertat efort al tu
turor națiunilor se va putea reversa 
cursul goanei înarmărilor, astfel ca 
să putem începe a înainta în direc
ția realizării dezideratului dezarmării 
generale și complete".

Reprezentantul Ucrainei, G. G. Șe- 
veli, a subliniat condițiile favorabile

existente astăzi în lume pentru con
vocarea unei conferințe mondiale de 
dezarmare, arătind că „în prezent 
predomină tendința spre destindere a 
încordării internaționale. Această ten
dință este in mod deosebit simțită 
în Europa, unde’se observă un anu
mit grad de creștere a încrederii și 
înțelegerii reciproce între state, fapt 
care a avut un efect favorabil asu
pra îmbunătățirii situației interna
ționale în general".

La rîndul său, delegatul Indoneziei, 
I. Thayev, releva că pe lista prio
rităților trebuie să se afle dezarma
rea nucleară.

Reprezentantul Suediei, Alva Myr- 
dal, a arătat că, după părerea gu
vernului său, conferința mondială 
pentru dezarmare „trebuie să aibă 
loc sub auspiciile Națiunilor Unite".

Noi incidente la frontiera indo-pakistaneză
DELHI 22 țAgerpres). — Agenția 

Presa Trust of India relatează că 
artileria pakistaneză a supus dumi
nică unui puternic bombardament 
orașul Karimganj, în statul indian 
Assam. în rîndurile populației civile 
s-au semnalat morți și răniți. In 
oraș au fost impuse restricții de cir
culație. Forțele indiene de securitate 
au răspuns atacului pakistanez, 
schimbul de focuri de-a lungul fron
tierei între cele două părți durînd, 
duminică, aproximativ șapte ore.

RAWALPINDI 22 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția „Associa
ted Press of Pakistan" (A.P.P.), tru
pele guvernului central pakistanez 
au respins duminică o ofensivă lan
sată de trupele indiene, cu sprijinul 
unităților de tancuri, la nord-est de 
localitatea Jessore. 90 de militari in
dieni au fost uciși, 160 răniți și șapte 
tancuri au fost distruse ; de partea 
pakistaneză s-au înregistrat patru 
morți și șapte răniți.

Atacuri indiene respinse au fost 
semnalate și în alte districte.

. ROMA 22 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Luni au început, în 
Palatul Congreselor din Florența, lu
crările intilnirii unitare a celor trei 
consilii generale — ale Confedera
ției Generale Italiene a Muncii 
(C.G.I.L.), Confederației Italiene a 
Sindicatelor Oamenilor Muncii 
(C.I.S.L.) și Uniunii Italiene a Mun
cii (U.I.L.), consacrată stabilirii etape
lor și căilor de realizare a unității de 
acțiune și organizatorice a mișcării 
sindicale din Italia. Participă 405 con
silieri, reprezentînd toate organiza
țiile pe ramuri și teritoriale ale ce
lor trei mari centrale.

Luînd cuvîntul în numele C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L., Vito Scalia, secre
tar general adjunct al C.I.S.L., a dat 
citire textului acordului realizat in
tre cele trei centrale sindicale ita
liene, referitor la desfășurarea proce
sului unității depline. Documentul a- 
firmă, între altele, că „C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. au convenit să con
voace congresele respectivelor., cen
trale în luna septembrie 1972", pen
tru a face bilanțul acțiunilor în vede
rea realizării unității, pentru a sta
bili data desființării celor trei orga
nizații și constituirea unei centrale 
unitare. Scalia a relevat apoi că în 
cursul anului 1971 au avut loc nume
roase întîlniri destinate realizării uni
tății sindicale, în cadrul cărora s-a 
căzut de acord să se țină reuniuni 
comune ale organelor de conducere 
ale C.G.I L., C.I.S.L. și U.I.L. ori de 
cite ori sint probleme însemnate de 
reglementat în domeniul sindical. 
Vorbitorul a relevat, în continuare, 
că „au fost realizate convergențe și 
asupra necesității coordonării în vi
itor a politicii revendicative, atît la 
nivel național, cit și Ia nivel de 
ramură și de întreprindere".

Lucrările intilnirii de la Florența 
vor dura pînă miercuri, 24 noiembrie.

Delegația guvernamentală 

română primită de președintele 

Republicii Guineea
CONAKRY 22 (Agerpres). — Dele

gația guvernamentală română, care 
se află în Guineea pentru a participa 
la festivitățile prilejuite de aniver
sarea victoriei poporului guineez asu
pra agresiunii imperialiste din no
iembrie 1970, a fost primită de că
tre președintele republicii, Ahmed 
Sekou Toure.

Șeful delegației române, Florian 
Dănălache, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
a transmis din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj președintelui Ahmed Sekou 
Toure, prin care urează poporului 
guineez prieten mult succes în lupta 
pentru dezvoltarea economică și so
cială, pentru apărarea independenței 
și suveranității naționale a Republi-

cii Guineea. împotriva colonialismu
lui și imperialismului.

Răspunzînd, președintele Ahmed 
Sekou Toure a mulțumit pentru me
saj și a menționat că urmărește cu 
deosebita și sinceră simpatie activi
tatea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, modul consecvent 
în care abordează problemele inter
naționale, ceea ce reprezintă un im
portant ajutor pentru Guineea și 
pentru toate popoarele care luptă 
împotriva imperialismului.

în aceeași zi, delegația a depus o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor guineezi, a participat la inaugu
rarea expoziției privind lupta po
porului guineez împotriva colonialis
mului și la deschiderea conferinței 
organizate la Conakry de către Con
siliul Mondial al Păcii.

„0 vizită care se înscrie 
pe făgașul larg 

al tradiționalei prietenii 
româno-iugos!ave“ 

COMENTARIILE PRESEI IUGOSLAVE IN AJUNUL 
INIIINIRII DINTRE TOVARĂȘII 

N1C0LAE CEAUSESCU SI IOSIP BROZ TITO* »
CORESPONDENTA DIN BELGRAD

Situația 
din Indochina

SAIGON 22 (Agerpres). — Forțele 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au acționat puter
nic pe frontul din nordul provinciei 
Quang Nam, atacînd două poziții ale 
trupelor americano-saigoneze și 
bombardînd principalul oraș al pro
vinciei, anunță agenția France Presse, 
citind un purtător de cuvînt saigo- 
nez.

★
PNOM PENH. 22. . (Agerpres). - 

După cum informează.,agenția ■, Reu
ter, noi forțe de intervenție ale re
gimului de la Saigon, în număr de 
citeva mii, au trecut luni frontierele 
Cambodgiei, pentru a veni în spriji
nul trupelor lui Lo'h Noi. Aceeași 
agenție scrie că vestea privind noua 
incursiune saigoneză „a ridicat un 
val de minie în rîndurile populației 
civile și chiar ale unei părți a ar
matei regimului de la Pnom Penh".

★
XIENG KUANG 22 (Agerpres). — 

Forțele patriotice laoțiene ripostează 
eficient intensificării bombardamen
telor americane asupra regiunilor 
eliberate ale Laosului. Patru avioane 
americane de tipul „Phantom-4“ au 
fost doborîte la 13 noiembrie în Va
lea Ulei oarelor, anunță agenția Khao- 
san Pathet Lao.

Plenara C. C.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Agen

ția TASS transmite că la Moscova 
a început luni plenara C.C. al 
P.C.U.S., care a dezbătut raportul cu 
privire la planul cincinal de dezvol
tare a economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1971—1975 și planul de stat 
pe 1972, prezentat de Nikolai Baiba
kov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, și 
raportul referitor la bugetul de stat

al P.C.U.S.
pe anul 1972, prezentat de Vasill 
Garbuzov, ministrul finanțelor.

Plenara a aprobat rapoartele pre
zentate și a hotărît ca ele să fie su
puse spre examinare sesiunii Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Plenara a ascultat apoi raportul lui 
Leonid Brejnev „Cu privire la acti
vitatea internațională a C.C. al 
P.C.U.S. după Congresul al XXIV-lea 
al partidului".

Lucrările plenarei continuă.

agențiile de presă transmit:
Președintele losip Bros 

Tiîo a primit luni după-amiază 
pe Amir Abbas Hoveida, primul-mi- 
nistru al Iranului, care a sosit în- 
tr-o vizită oficială în Iugoslavia. Cu 
acest prilej, menționează agenția 
Taniug, a avut loc o convorbire prie
tenească. La primire a participat Ge- 
mal Biediei, președintele Consiliului 
Executiv;--Federal. în aceeași zi, la 
Belgrad au început convorbirile ofi
ciale dintre Amir Abbas Hoveida și 
Gemal Biediei ; cei doi șefi de gu
vern efectuează un schimb de pă
reri asupra colaborării iugoslavo-ira
niene. precum și în legătură cu pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale.

Ședința Consiliului de 
Stai al R.D. Germane. 22
noiembrie â avut loc la Berlin cea 
de-a 28-a ședință a Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane. Ședința a fost prezidată de 
Walter Ulbricht. președintele Consi
liului de Stat. Pe ordinea de zi s-a 
aflat raportul președintelui comisiei 
centrale electorale, Friedrich Ebert,

LA „BRITISH MUSEUM"

0 manifestare culturală de prestigiu: 
EXPOZIȚIA ARIEI POPULARE ROMANEȘTII ’

CORESPONDENTA DIN LONDRA

Secția etnografică a 
impunătoarei instituții 
de cultură, cunoscută 
în lumea întreagă, 
care este „British Mu
seum", găzduiește de 
la sfirșitul săptămânii 
trecute o amplă expo
ziție de artă populară 
românească, manifes
tare de prestigiu, a- 
preciată in mod deo
sebit, deopotrivă de 
specialiști și de publi
cul larg din capitala 
Angliei. In cadrul ex
poziției, organizată 
sub egida Institutului 
român pentru relațiile 
culturale cu străină
tatea, și care va rămâ
ne deschisă mai mult 
de o jumătate de an, 
sint prezentate veș
minte bogat împodo
bite, covoare, țesături, 
vase și alte obiecte 
din lut ars și cerami
că, meșteșugite sculp
turi in lemn, obiecte 
de uz casnic, infățișind 
publicului londonez 
creația artistică popu
lară românească in 
ceea ce are ea mat 
caracteristic, măies
tria. talentul și inge
niozitatea artistului 
anonim din toate col
țurile țării noastre. 
Alături de obiectele 
vechi, unicate de ma
re valoare artistică, 
sint prezentate și o- 
biecte create in ulti
mii ani cu o tehnică 
perfecționată, reflec- 
tind grija României 
socialiste pentru va
lorificarea patrimo
niului artistic popu

lar, pentru încuraja
rea meșterilor popu
lari ai zilelor noastre.

La festivitatea de 
deschidere a expozi
ției a participat un 
numeros public, dor
nic să facă cunoștință 
cu aceste autentice 
opere de artă, care a- 
duc pe malurile Ta- 
misei ceva din suflul 
robust, din imaginația 
vie și bogată a po
porului nostru. Sir 
John Wolfenden, di
rectorul lui „British 
Museum", a ținut, în 
cuvintul său inaugu
ral, să pună, in mod 
deosebit, in evidență 
„măiestria și splen
doarea obiectelor pre
zentate". Aceleași cu
vinte elogioase au a- 
vut și alte personali
tăți ale vieții cultura
le și artistice londone
ze prezente la inaugu
rare, ca de pildă Sir 
William Harpham. di
rectorul Centrului 
Marca Britanie — Eu
ropa de Răsărit, sau 
Allan Oliver, directo
rul lui „Europe Publi
cation Ltd", care și-au 
exprimat admirația 
față de „aceste opere 
magnifice, adevărate 
bijuterii ce reflectă 
comorile de simțire șl 
de frumos, talentul și 
dragostea de viață a 
poporului român".

încă din primele zile, 
expoziția se bucură de 
un mare succes de pu
blic. în sălile unde 
sint expuse minuna
tele ii și fote româ

nești, cojoace și chimi
re. farfurii și ulcele, 
pot fi întilniți nume
roși vizitatori, in spe
cial tineri, cu creion 
și hârtie in mină, schi- 
țînd modelele ce îm
podobesc aceste creații 
ieșite din măiestrele 
miini ale artiștilor 
populari din țara noas
tră.

Rod al imaginației, 
migalei și simțului ar
tistic ale artistului co
lectiv care este po
porul, expoziția ro
mânească de la „Bri
tish Museum" se în
scrie ca o expresie e- 
locventă a preocupă
rii constante a țării 
noastre de a participa 
activ la un schimb cit 
mai larg de valori au
tentice, artistice și 
culturale, cu toate ță
rile lumii, ca una din 
căile importante ale 
dezvoltării prieteniei 
și colaborării dintre 
popoare, ale întăririi 
păcii in lume.

Este un scop căruia 
ii slujește de altfel, în 
aceste zile, și o altă 
prezență românească 
în peisajul cultural 
britanic — apariția in 
vitrinele librăriilor 
londoneze a volumu
lui : „Romanian Short 
Stories" — o culegere 
de schițe și nuvele ale 
unor scriitori români 
clasici și contemporani, 
editată de „Oxford U- 
niverslty Press".

N. PLOPEANU
Londra, 22

privind alegerile din 14 noiembrie. 
Consiliul de Stat a hotărît convoca
rea Camerei Populare pentru ședin
ța de constituire la data de 26 no
iembrie.

Premierul Consiliului de 
Stai al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit pe Vittorino Co
lombo; președintele Institutului ita- 
lo-chinez pentru schimburi econo
mice și culturale. -Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire prietenească, 
informează agenția China Nouă.

în capitula poloneză au 
început convorbirile oficiale dintre 
delegația Ministerului Sănătății din 
România, condusă de dr. Dan Enă- 
chescu, ministru, și delegația Minis
terului Sănătății și Asigurărilor So
ciale din Polonia, condusă de mi
nistrul Ian Kostrzewski. Au fost 
abordate probleme de specialitate de 
interes comun, precum și aspecte 
legate de îmbunătățirea și adincirea 
colaborării dintre cele două ministere 
pe următorii ani.

Vizita la Moscova a lui 
W. Scheel. Agenția TASS anunță 
că Walter Scheel, vicecancelar fe
deral și ministru al afacerilor ex
terne al R. F. a Germaniei, va sosi 
în Uniunea Sovietică intr-o vizită 
pficială, la 25 noiembrie 1971, ca 
oaspete al guvernului sovietic.

Președintele Zambiei,Ken* 
neth Kaunda, a oferit un prinz in 
onoarea secretarului federal iugoslav 
pentru apărarea națională, generalul 
de armată Nikola Liubicici, care se 
află într-o vizită oficială in această 
țară. După cum menționează agen
ția Taniug, oaspetele iugoslav a vizi
tat unități militare și instituții din 
diferite regiuni ale țării, precum și 
o serie de centre industriale. El a 
purtat, de asemenea, convorbiri cu 
reprezentanți ai guvernului zambian.

în comunicatulcu prMre 18 
convorbirile dintre delegația Aso
ciației de prietenie China-Japonia și 
delegația Consiliului Național pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice din
tre Japonia și China se subliniază 
că popoarele chinez și japonez doresc 
întărirea prieteniei și restabilirea 
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări. Partea japoneză a expri
mat hotărirea de a cere guvernului 
nipon să restabilească relațiile di

plomatice și să încheie un tratat de 
pace cu China.

Sărbătoarea națională a 
Libanului. Cu priie-iul ceiei
28-a aniversări a proclamării inde
pendenței Libanului, la Beirut a avut 
loc o paradă militară, la care au 
asistat președintele țării, Suleiman 
Frangieh, primul ministru, Saeb 
Salam, și alte oficialități. în mesa
jul adresat poporului cu ocazia săr
bătorii naționale, președintele Li
banului a relevat, printre altele, ho
tărirea țării sale de a promova re
lații de colaborare cu celelalte state 
arabe.

In cadrul manifestărilor orga
nizate în Suedia cu prilejul ani
versării a cincizeci de ani de la 
crearea Partidului Comunist Ro
mân, în sala „A.B.F." dih Stock
holm s-a deschis expoziția „As
pecte din istoria mișcării mun
citorești din România".

Lucrările seminarului in
ternațional „Dezvoltarea coope
rării economice în Europa ca factor 
de stabilire a unui sistem de secu
ritate colectivă și pace durabilă", 
organizat de Institutul pentru relații 
internaționale și Comitetul Național- 
al Păcii din Polonia, manifestare la 
care au fost prezenți 53 de reprezen
tanți din 21 de țări europene, s-a 
încheiat. Participanții s-au pronunțat 
înț favoarea convocării grabnice a 
Conferinței general-europene în pro
blemele securității și' colaborării.

Președintele Siriei, gene- 
ralul Hafez Al Assad, a emis un de
cret prin care s-a anulat pedeapsa cu 
moartea pronunțată împotriva lui 
Michel Aflaq, fondator al Partidului 
Baas — relatează agenția Reuter, 
citind un comunicat oficial difuzat la 
Damasc. Michel Aflaq a fost con
damnat la moarte în contumacie sub 
acuzația de a fi complotat împotriva 
regimului din Siria.

Lucrările conferinței 
Federației mondiale a oa
menilor de știință pe tema 
„Pericolul pe care il prezintă armele 
atomice, chimice și bacteriologice, 
posibilitățile de dezarmare gene
rală și răspunderea oamenilor de 
știință" au început la Berlin. La 
conferință participă 150 de reprezen
tanți din 21 țări, printre care și o 
delegație din țara noastră. *

Toți miniștrii arabi ai afa
cerilor externe și apărării 
au acceptat să participe la reuniu
nea Consiliului arab al apărării care 
va avea loc la 27 noiembrie, la 
Cairo — anunță ziarul egiptean „Al 
Gumhuriya", citat de agenția France 
Presse

Intilnirea de azi a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito se proiectează in centrul in
teresului deosebit al opiniei publi
ce din Iugoslavia. Personalități po
litice marcante din Belgrad, co
mentatorii diplomatici, ziarele, ra- 
dioteleviziunea apreciază semnifi
cația intilnirii ca un moment de 
seamă al relațiilor româno-iugo
slave, exprimă certitudinea că ea 
va da o nouă dimensiune colaboră
rii multilaterale româno-iugoslave.

Se relevă că, de fiecare dată, 
contactele și convorbirile intre con
ducătorii de cea mai inaltă răspun
dere ai celor două partide și state 
prietene și vecine oferă posibili
tatea abordării, intr-un spirit de 
stimă reciprocă, încredere și res
pect, a unei game variate de pro
bleme de interes mutual, identifi
cării de noi domenii propice ex
tinderii colaborării, inițierii de noi 
acțiuni de cooperare fructuoasă.

Cunoscutele cotidiane iugoslave 
„Borba" și „Politika" consacră a- 
cestui eveniment articole publicate 
in prima pagină. „Fiecare întil- 
nire dintre Ceaușescu și Tito — 
subliniază în acest sens „Borba" — 
contribuie la dezvoltarea socialis
mului și păcii în lume". Scoțind in 
evidență că practica întilnirilor 
periodice la nivelul cel mai înalt a 
devenit o tradiție frumoasă a rela
țiilor de prietenie româno-iugo
slave, ce exprimă stabilitatea și rod
nicia acestor relații, ziarul scrie că 
în cursul'convorbirilor de la Timi
șoara dintre cei doi conducători 
„se va realiza un amplu și temeinic 
schimb' de păreri despre proble
mele care prezintă cel mai mare 
interes pentru cele două țări ve
cine, România socialistă și Iugo
slavia socialistă".

„Vizita. președintelui Tito in 
România'— arată la rîndul său co
tidianul „Politika" — se inscrie pe 
făgașul larg al tradiționalei priete
nii româno-iugoslave, cimentată in 
lupta comună pentru independență, 
națională și progres social, priete
nie căreia construirea socialism'ulăt 
i-a dat un nou impuls".

Cele două cotidiane belgrădene 
menționate, ca și alte ziare cen
trale, cum ar fi „Vecernii List" și 
„Dnevnic". accentuînd că relațiile 
româno-iugoslave se caracterizează 
prin încredere profundă, sinceri
tate și înțelegere reciprocă, trec 
totodată in revistă principalele as
pecte ale acestor relații pe plan 
politic, economic, tehnico-științific.

cultural. Sint subliniate totodată 
identitatea sau marea apropiere a 
punctelor de vedere ale celor două : 
țări in ce privește problemele ac
tualității internaționale, necesita 
tea intensificării eforturilor tli.Ț>^ 
tot statelor și popoarelor pentru ‘ 
crearea unui climat de destindere, 
înțelegere și securitate in Europa 
și in lume, a fundamentării rapor
turilor interstatale pe normele și 
principiile legalității internaționale. 
In același sens, intr-un amplu co
mentariu, agenția Taniug relevă că 
„vizita președintelui Tito in Româ
nia, vizită de prietenie, va fi in 
realitate o vizită de lucru, consa
crată în primul rind schimbului de 
păreri privind colaborarea iugosla- 
vo-română si cele mai noi evoluții 
in politica mondială și in relațiile 
internaționale, in special cele din 
Europa. Cei doi președinți se vor 
informa reciproc asupra proceselor 
construcției socialiste in cele două 
țări ale noastre și, pentru că se 
află, in același timp, in fruntea 
partidelor lor, vor examina și unele 
probleme actuale ale' mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. Examinarea acestor probleme, 
punerea de acord a punctelor de 
vedere și adoptarea unor poziții co
mune sint ușurate foarte mult de 
faptul că cele două partide și țări 
ale noastre au puncte de vedere șt 
aprecieri aproape identice, dacă 
nu chiar pe deplin identice, in ce 
privește situația mondială și căile 
de soluționare a problemelor mon
diale actuale. In ce privește rela
țiile bilaterale, care cunosc o as
censiune deosebit de. favorabilă în 
toate domeniile, intilnirea celor 
doi președinți va impulsiona dez
voltarea acestor relații, ca ritm și 
pe plan multilateral. Președinții 
Tito și Ceaușescu — continuă agen
ția — vor avea convorbiri intr-o 
perioadă din cele mai favorabile, 
in întreaga lume, dar in special in 
Europa, unde sîntem cel mai direct 
interesați și unde sint in curs de 
desfășurare procese noi și tendințe 
-pozitive, la care cele două țări ale 
noastre, împreună sau separat, iți 
aduc o contribuție .importantă".

Ziarele centrale reproduc de a- 
semenea relatări din București ale 
corespondentului agenției Taniug 
despre comentariile presei române 
pe marginea noii intilniri româno- 
iugoslave la nivelul cel mal inalt.

George IONESCU

fiddeke Bosrma (oianda) * 
fost reales luni, pentru o perioadă de 
încă patru ani, in funcția de direc
tor general al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.). tn cadrul aceleiași 
ședințe, Michel Cepede (Franța) a 
fost reales președinte al Consiliului 
F.A.O,

„Cosmos-457". A§entia
TASS informează că in Uniunea 
Sovietică ă fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-457“, 
destinat cercetării spațiului extra
terestru, conform programului a- 
nunțat anterior. Aparatele aflate la 
bordul satelitului funcționează nor
mal.
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DIN LUMEA CAPITALULUI

Metalurgiștii 
vest-germani

in greva

„LUNA DE PROTEST
ÎMPOTRIVA ȘOMAJULUI"

IARNA SE
lama s-a instalat 

in ultimele zile ale 
săptămânii trecute în 
toate regiunile conti
nentului european, 
valul de frig și rafa
lele de vînt rece pro- 
vocind in majoritatea 
țărilor înregistrarea 
unor temperaturi sub 
zero grade. în sudul, 
centrul și nordul Eu
ropei, zăpada a căzut 
din abundență. Adevă
rate furtuni de zăpadă 
s-au abătut asupra 
Italiei, de la Alpi pînă 
în Sicilia, blocind im
portanta magistrală
Nord-Sud și imobi- 
lizind feriboturile
care leagă insulele
de restul țării. în 
R.F. a Germaniei,^
ninsorile abundente - 
au provocat sute 
de accidente rutiere, 
cele mai multe victi
me înregistrîndu-se 
in Bavaria. Aproape 
întreaga Elveție este 
acoperită de o mantie 
albă. Duminică, aero
porturile din Geneva '

INSTALEAZĂ IN EUROPA
șl Zurich au fost in- ’■ 
chise traficului, tre
nurile au înregistrat 
intirzieri, iar automo- 
biliștii au rămas blo- 
cați pe șosele.

Temperatura a scă
zut pînă la minus 7 
grade Celsius in loca
litățile Vakarel și 
Dragoman din Bulga
ria, in regiunile mun
toase din Iugoslavia, 
zăpada atingea slm- 
bătă dimineața peste 
50 centimetri grosi
me. Nordul, estul și 
centrul Franței sint, 
de asemenea, acope
rite de zăpadă. Cen
trul și nordul Spaniei 
le oferă turiștilor un 
peisaj de iarnă asemă
nător celui din Austria 
și Elveția, in schimb, 
în sud. la Malaga, 
temperatura maximă 
de vineri era de 24 de 
grade.

Nordul șl nord-ves- 
tul Europei sint însă 
zonele cel mai puțin 
cruțate de valul de 
frig : în Danemarca,

majoritatea drumuri
lor au devenit imprac
ticabile din cauza că
derilor abundente de 
zăpadă, in Olanda nin
ge în întreaga țară, 
iar in Belgia vremea 
însorită de simbătă a 
fost urmată de lapovi- 
ță, ninsoare și de fur
tuni puternice. Zăpa
da, ploile și ceața din 
Anglia și Scoția au 
redus sub 50 de metri 
vizibilitatea de circu
lație pe drumurile pu
blice, sute de automo- 
biliști fiind obligați 
să-și abandoneze ma
șinile.

în cursul ultimelor
■ trei zile, deasupra te
ritoriului Slovaciei 
s-au abătut puternice 
furtuni de zăpadă. 
Vintul, a cărui viteză 
a atins 120 km/h, și 
troienele , acumulate 
pe șosele au întrerupt 
transporturile de măr
furi și pasageri in nu
meroase zone ale re
publicii. (Agerpres).

■ Metalurgiștii vest-germani au 
pornit luni o amplă mișcare pro
testatară împotriva patronatu
lui. Primele acțiuni greviste, cu- 
prinzind 77 000 muncitori, se 
desfășoară în landul Baden- 
Wiirtemberg, la întreprinderile 
Daimler-Benz și Audi-N.S.U. 
Alte detașamente de metalur- 
giști se pregătesc să înceteze 
lucrul in cazul cină revendică
rile privind sporirea salariilor 
vor fi respinse în continuare de 
proprietarii marilor concerne. 
„Dacă tupta oamenilor muncii 
din metalurgie se extinde peste 
cadrul regional — notează re
vista „Der Spiegel", in numărul 
apărut ieri — jumătate din in
dustria vest-germană va fi pa
ralizată: aceasta înseamnă 17 000 
întreprinderi cu 4.3 milioane sa- 
lariați, care dau 61 la sută din 
exportul industrial al țării". 
Cauza izbucnirii acestui ascuțit 
conflict social, nemaiintîlnit din 
1963, după cum menționează 
„Stuttgarter Zeitung", este creș
terea galopantă a prețurilor.

LONDRA. (De la coresponden
tul nostru). Mii de muncitori din 
Coventry, Dundee, Aberdeen Și 
Nottingham au participat 
ample manifestații în 
„Lunii de ' ' '
ma.iului", 
Congresul 
(T U.C.).

Vorbind la mitingul de protest 
de la Coventry, la care au parti
cipat peste 3 000 de oameni ai 
muncii, secretarul general al 
Sindicatului muncitorilor meca
nici, Jack Jones, a declarat că 
șomajul a atins cel mai înalt

la 
cadrul 

protest împotriva șo- 
acțiune inițiată de 
sindicatelor britanice

nivel din ultimele trei decenii: 
in prezent 140 000 de muncitori 
constructori șomează.

De asemenea, în localitatea 
Aberdeen a avut loc un miting 
al oamenilor muncii la care a 
luat cuvintul secretarul general 
al T.U.C., Victor Feather, care a 
subliniat necesitatea ca guvernul 
să întreprindă acțiuni energice 
in vederea înlăturării șomajului.

După cum subliniază presa 
londoneză, miercuri urmează să 
aibă loc o mare demonstrație în 
fața clădirii parlamentului, 
care vor participa delegații

la 
din
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l București, Piața „Scîntell". Tel.

Minerii spanioli
nu cedează

MADRID 22 (Agerpres). — 
Minerii greviști din bazinul car- 
tonifer Oviedo din Spania du 
respins ultimatumul prezentat 
le conducerea întreprinderii 
..Hunosa", hotărind să continue 
acțiunile lor pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă,

Importante forțe polițienești 
au fost plasate de-a lungul dru
murilor de acces spre intrările 
in puțuri ale principalelor mine 
din Asturia.

York, muncitori americani protestează împotriva măsur'lor 
a salariilor : „înghețați profiturile, nu salariile 1"
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