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COMUNISTUL
militant pentru

Două noi cuptoare la laminorul 

slebing de la Galați

LA VARȘOVIA S-AU DESCHIS

echitate
Au existat, In anii ilegalității, și 

mai apoi, în primii ani de după insu
recție, multe temeiuri pentru care 
oamenii intrau în partid ; dintre 
toate, cel mai de seamă, magnetul cu 
cea mai mare putere de atracție a 
fost convingerea că partidul comu
nist este luptătorul cel mai consec
vent pentru dreptate, pentru echi
tate — înainte de toate, luptăto
rul pentru lichidarea celei mai 
grave forme de inechitate, ex
ploatarea omului de către seme
nul său. Oamenii veneau în partid ca 
să-și astimpere o sete de veacuri — 
setea de dreptate a moșilor și stră
moșilor lor. Iar partidul le-a dat cele 
mai puternice arme în lupta pentru 
făurirea unei orînduiri drepte : con
știința de clasă și învățătura revo
luționară a muncitorimii. Comunistul 
a fost nucleul în jurul căruia s-au 
cristalizat aspirațiile seculare ale 
dezmoșteniților soartei ; în ființa lui 
au răsunat și s-au amplificat strigă
tele de revoltă ale celor ce făureau 
cu mîinile lor toate bogățiile și fru
musețile lumii și aveau parte doar de 
foame, de frig și deznădejde. El a 
luptat și i-a învățat pe exploatați 
să lupte pentru dreptate, să răstoarne 
— cum spunea poetul — „orîn- 
duirea cea crudă și nedreaptă 
ce lumea o împarte în mizeri și bo- 
gați“ ; comunistul a luptat pentru 
dreptatea clasei sale și pentru drep
tatea țării sale — pentru ca Româ
nia să nu mai fie obiectul do
minației și jafului monopolurilor ca
pitaliste străine, pentru ca poporul 
muncitor să hotărască singur soarta 
țării, a bogățiilor ei, să nu mai 
trăiască „sărac în țară bogată". 
Partidul comunist s-a născut din 
setea de dreptate a celor mulți ; 
el a fost, este și va fi partidul drep
tății, partidul echității ; comunistul, 
ostaș devotat al partidului, este și 
trebuie să fie cel mai credincios ostaș 
al dreptății, al echității.

Masele i-au urmat pe comuniști și 
din furtuna luptei a răsărit victo
rioasă noua orînduire ; în România, 
socialismul a învins definitiv.

Un sfert de veac de muncă a adus 
înflorirea pămîntului de la Carpați 
și Dunăre ; și a însemnat, acest sfert 
de veac, și împlinirea marilor idea
luri de dreptate socială ; a însemnat, 
totodată, o etapă importantă pe dru
mul creării omului nou, în stare 
să-și făurească în mod conștient pro
priul său viitor. Este un proces per
manent, o luptă care nu cunoaște 
armistiții sau pauze. Conducîndd-1, 
partidul își îndeplinește marea sa 
misiune istorică.

în acești ani, ani cu dimensiuni de 
epopee, s-a afirmat plenar, în viața 
societății noastre, comunistul, ostaș 
credincios al partidului său. Din rîn- 
durile muncitorilor, ale țăranilor și 
intelectualilor au venit în partid doua 
milioane de oameni, floarea hărni
ciei, a priceperii, a spiritului de 
. dreptate — cea mai mare și mai pu
ternică armată pe care a avut-o 
vreodată poporul, cu trup și suflet 
devotată celor mai sfinte interese ale 
sale. Luptător consecvent pentru 
traducerea în viață a politicii parti
dului comunist, făcîndu-și titlul de 
supremă onoare din slujirea acestei 
politici, comunistul, orice profesie ar 
avea, oriunde ar lucra, este luat ca 
etalon, ca model ; răspunderea sa

este de aceea mult mal mare, ce
rințele ce stau in fața aa mult mai 
puternice.

Printre ele, îndatorirea de a fi un 
militant neobosit pentru echitatea so
cialistă — îndatorire de care ne ocu
păm în aceste rînduri. Piatra de în
cercare a concepției despre echitate 
a fiecăruia dintre noi este felul în 
care ne înfățișăm raportul concret 
dintre „a da" poporului, societății 
și „a primi" de la societate în cadrul 
condițiilor concrete ale nivelului eco
nomic general. Societatea noastră are 
un principiu fundamental : fiecare 
primește din produsul social o parte 
corespunzătoare cantității și calității 
muncii sale — după ce a dat socie
tății tot ceea ce capacitatea sa îi 
îngăduie să dea. Așa este drept, așa 
este cinstit, așa este echitabil ! Co
munistul, luptător de avangardă al 
societății, nu poate tolera nici o for
mă de inechitate, de nedreptate — 
în primul rînd în acest domeniu fun
damental în viața orînduirii noastre, 
domeniul repartiției. „Nici muncă fă
ră piine, nici pîine fără muncă" — 
suna una din revendicările de odini
oară ale muncitorimii. Am rezolvat 
întrutotul, cu strălucire, prima par
te ; în linii generale, am rezolvat-o 
și pe a doua. Scriu „în linii generale" 
pentru că fenomene ca delapidarea, 
hoția, parazitismul, chiulul — adică 
tendințe de a avea pîine fără muncă 
— se. întîlnesc, din nefericire, și în 
societatea noastră. Acum, cînd re
flectorul social și-a concentrat hotărît 
fascicolul de lumină asupra încălcă
rilor principiilor echității, luăm cu
noștință de diferite cazuri de îmbo
gățiri ilicite, de furturi din avutul 
obștesc etc. Și oriunde cercetăm cum 
de a fost posibil să se petreacă ase
menea fapte găsim, întotdeauna, ma
nifestări de slăbire a spiritului com
bativ al comuniștilor, ale conștiinței 
că sint militanți pentru echitate, 
ostași ai apărării cinstei și dreptății, 
vigilenți asupra a tot ce se petrece 
în jurul lor.

Viața a arătat că pe fundalul 
general al realizărilor noastre eco
nomice, al creșterii conștiinței poli
tice a maselor, al întăririi spiritului 
de întrajutorare al membrilor socie
tății, al implantării tot mai puter
nice în viață a principiilor eticii și 
echității socialiste există și inși 
pentru care marile noastre idealuri 
s-au transformat în moneda curentă 
a satisfacerii intereselor lor perso
nale. Ei nu' au înțeles esența socia- 
l smului, sufletul lui viu — echitatea. 
Mărturisit sau nemărturisit, ei au 
privit socialismul ca pe o ocazie de 
a trăi ei personal cit mai bine (acest 
„a trăi bine" fiind luat în înțelesul 
său neuman, nepropriu omului, de 
„a mînca bine, a bea bine" etc.). 
Unul sau altul și-a închipuit că so
cialismul se construiește în folosul 
său personal, pentru binele său per
sonal.

Am întîlnit o dată un odios dela
pidator ; spun „odios" pentru că 
insul respectiv nu gestionase pur și 
simplu niște bani, ci fusese președin
tele unui raion (in prezent condam
nat la 14 ani închisoare). înt.r-una 
din convorbirile cu el, străduindu-mă 
să aflu „ce era în capul lui", ce a

George-Radu CHIROVICI
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ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA"

1972

De-a lungul anilor am 
poposit în multe școli, licee 
și facultăți, din mari orașe 
și mai mici așezări urbane, 
din. sate de munte sau de 
cimpie. Pretutindeni pot fi 
întîlniți învățători și profe
sori, tineri sau vîrstnici, 
care răspindesc cu pa
siune, in clasele în care 
intră cu catalogul sub 
braț, lumina și adevărul 
cărții, cinstea, dragostea de 
oameni și de muncă, încre
derea in viitor, convinge
rea că pentru acest viitor 
se cere pregătire temeini
că, multilaterală.

Cu eforturi neprecupe
țite, ani și ani în șir, în- 
vățînd el însuși în perma
nență, ca să poată învăța 
pe alții, educatorul dintot- 
deauna, și cu deosebire 
cel de astăzi, s-a bucurat 
de prețuirea și încrederea 
întregii societăți.

Am considerat necesare 
aceste cuvinte pentru a 
exprima marele adevăr, a- 
cela că majoritatea corpu
lui nostru profesoral răs
punde unor asemenea co
mandamente morale, pro
fesionale ; cu atît mai mult 
cu cit in rîndur;le ce ur
mează ne vom referi la a- 
ceia care constituie excep
țiile nedorite în această 
măre familie a educatori
lor.

Este vorba de un lucru 
cunoscut și adesea obiec
tiv recunoscut ca necesar — 
meditația școlară. Prin de
finiție. meditația trebu’e să 
constituie un ajutor com
petent, sincer și devotat —

Recent, constructorii 
,de pe platforma cetății 
metalului de la Du
năre au încheiat lu
crările de construcții-»- 
montaj a două cup
toare de la laminorul 
slebing..

Cuptoarele, cu un 
înalt grad de automati
zare, au o capacitate de 
160 tone fiecare; peste 
90 la sută din cuptorul 
propriu-zis, aparatura 
de control termotehnic

și utilajul mecanic sint 
de fabricație româ
nească.

— Construcția a du
rat o lună, adică de 
trei ori mai puțin de
cît. cea a primelor cup
toare de acest gen — 
ne-a spus inginerul- 
șef coordonator al lu
crărilor, Aurel Mano- 
lache. Aceasta atît pe 
seama experienței do- 
bîndite între timp .de 
constructori, cit și da

torită colaborării noas
tre fructuoase cu be
neficiarul și cu princi
palii furnizori : uzina 
„Vulcan" și fabrica de 
elemente de automati
zare din București, u- 
zina „Progresul" din 
Brăila.

Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

Pe cala de montaj a șantierului naval Turnu Severin

LA MINA LUPENI 

34900 TONE DE CĂRBUNE 
COCSIFICABIL 
PESTE PIAN

La mina Lupeni, cea mai mare 
exploatare de cărbune cocsifica- 
bil din țară, s-a experimentat cu 
bune rezultate un nou procedeu 
de lucru adaptat la condițiile spe
cifice din abatajele frontale. Căr
bunele dizlocat dintr-un abataj 
cu o lungime de 43 metri este 
trecut direct pe transportor cu 
ajutorul unei mașini pneumatice 
de încărcat lateral. Șe asigură 
astfe’ creșterea randamentului 
în abataj cu aproape 1 000 kg 
cărbune extras pe zi și post, în 
condițiile reducerii eforturilor fi
zice ale minerilor.

Procedeul amintit, precum și 
mecanizarea completă a opera
țiilor de tăiere și încărcare a 
cărbunelui au permis minerilor 
de la Lupeni să extragă peste 
prevederile de plan, în perioada 
care a trecut de la începutul a- 
nului, mai mult de 34 000 tone de 
cărbune cocsificabil. (Agerpres)

indiferent dacă este sau nu 
remunerat — acordat unor 
anumiți elevi care vădesc 
posibilități mai mici de a- 
similare.

în foarte multe școli 
profesorii acordă acest a- 
jutor suplimentar o dată pe 
săptămînă elevilor care au 
trebuință de el. în alte ca-

Lucrările Congresului 
al Vl-lea al P. M.U.P.
VARȘOVIA 6. — Trimișii speciali 

Agerpres transmit: în după-amia- 
»za zilei de 6 decembrie, Ia Var

șovia, în sala Palatului Culturii și 
Științei, s-au deschis lucrările ce
lui de-al Vl-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Unit'Polonez.

în sală se aflau peste 1 800 dele
gați — muncitori, țărani, oameni de 
știință și cultură, militari — repre
zentanții celor 2 270 000 membri și 
candidați de partid, printre care 308 
delegați desemnați direct de orga
nizațiile de partid din marile între
prinderi industriale, precum și de
legații din partea unui număr de 
70 partide comuniste și muncito
rești, socialiste și democratice.

Participanții la congres au salu
tat cu aplauze apariția în prezidiu 
a tovarășilor Edward Gierek, Jozef 
Cyrankiewicz, Piotr Jaroszewicz, a 
celorlalți conducători de partid po
lonezi. în prezidiu au luat Ioc, 
de asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, precum și 
conducătorii altor delegații de peste 
hotare. în sală se aflau membrii de
legației române, tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Miu Dobrescu, membru Supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Mihai Marin, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Varșovia, preciim și membrii; celor
lalte delegații de peste hotare.

Lucrările 
deschise de 
salutat pe delegații la congres și 
oaspeții de peste hotare.

Apoi participanții au omagiat 
printr-un moment de reculegere 
memoria unor militanți ai P.M.U.P. 
care au decedat între cele două 
congrese.

Delegații au ales organele de lu
cru ale congresului și au adoptat 
ordinea de zi a lucrărilor :

1. — Raportul de activitate al 
C.C. al P.M.U.P. și sarcinile parti
dului privind dezvoltarea socia
listă continuă a R. P. Polone ;

2. — Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie ;

3. — Prevederile dezvoltării eco-
★

Luni dimineața, delegațiile de 
peste hotare participante la Con
gresul P.M.U.P. au depus coroane 
de flori la Citadela Varșoviei — 
monument închinat revoluționari
lor polonezi, precum și 
leul ostașilor sovietici.

La solemnități a luat

congresului au fost 
Edward Gierek, care a

la Mauso-

parte de-
ÎN PAGINA A V-A

aniinomice și sociale a țării pe 
1971—1975 ;

4. — Alegerea Comitetului 
trai și a Comisiei Centrale de Re
vizie.

La primul punct al ordinii de zi, 
raportul de activitate al C.C. al 
P.M.U.P. pentru perioada dintre 
Congresele al V-lea și al Vl-lea a 
fost înmînat delegaților. Primul se
cretar al C.C. al P.M.U.P., tovară
șul Edward Gierek, a prezentat în 
fața congresului raportul progra
matic „Sarcinile partidului în dez
voltarea socialistă continuă a Re
publicii Populare Polone".

Congresul al Vl-lea al P.M.U.P. 
își continuă lucrările.

★

legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Delegațiile de peste hotare au fost 
însoțite de Jozef Tejchma, membru 
ai Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și alte persoane ofi
ciale poloneze.

Cen-

— RAPORTUL C.C. AL P.M.U.P. PRIVIND ACTIVITATEA 
PARTIDULUI INTRE CONGRESELE AL V-LEA ȘI AL 
VI-LEA

— „SARCINILE PARTIDULUI IN DEZVOLTAREA SOCIA
LISTA CONTINUA A REPUBLICII POPULARE POLONE”. 
— Raport programatic prezentat de tovarășul Edward 
Gierek
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Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 
pe ministrul afacerilor externe 

al Regatului Maroc, Abdellatif Filali
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, luni la amiază, pe minis- 

; trul afacerilor externe al Regatu
lui Maroc, Abdellatif Filali.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmbsferă cordială, au 
luat parte Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
faCerilor externe, Vasile Mircea, 
ambasadorul României în Maroc.

Erau de față persoanele oficiale 
care îl însoțesc ■ pe ministrul ma
rocan în vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii s-a expri

mat satisfacția pentru evoluția po
zitivă a relațiilor dintre România 
și Maroc și s-au evidențiat posi
bilitățile existente pentru extin
derea în continuare a colaborării 
și cooperării pe multiple planuri 
între cele două țări.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației inter
naționale.

După întrevedere, președintele 
Consiliului de Miniștri, . Ion 
Gheorghe Măurer, a reținut la 
dejun pe oaspeți și persoanele ofi
ciale române prezente la întreve
dere.

(Agerpres)

În dezbatere publică: PROIECTUL DE LEGE 
CU PRIVIRE LA REGIMUL PRETURILOR 

Șl TARIFELOR

Ostasi din vatra«2^
albă a munților

ca oricare altul

care constituie, în anumite 
situații, o importantă sursă 
de venit suplimentar a me
ditatorilor, dovedindu-se în 
ultimă instanță un mijloc 
de cîștig ilicit. Asemenea 
mod de a concepe „medita
ția" este împotriva princi
piilor de cinste profesională, 
iar în unele cazuri — așa

(matematică) și-au trans
format locuințele personale 
în „clase de meditații" cu 
bani. Unii dintre elevi au 
început să cotizeze la aceas
tă „industrie" a medita
țiilor cu doi ani înainte de 
proba de admitere. O e- 
levă, după ce a făcut me
ditații în 1970 cu prof.

0 ÎNTREBARE in numele eticii socialiste
:».',

WAJIA-ajutor pentru elev 
sau mijloc de chiverniseală ?

zuri, părinții unor copii 
solicită unor profesori me
ditații cu plată. Nimic a- 
normal, dar cu o condiție 
esențială : să fie respec
tate de către profesorii 
meditatori reglementările 
în vigoare.

Opinia publică se ridică 
împotriva transformării a- 
cestei forme de ajutor in
dividual intr-o „industrie a 
meditațiilor", concepută ci 
un „produs de serie",

cum se va vedea — gene
rează _ acte ilegale in 
promovarea la examene a 
elevilor „meditați" de dife
rite persoane.

în cele ce urmează ne 
vom referi la două situații 
de acest fel. Iată, mai în- 
tii, ce s-a întîmplat la Tîr- 
.goviște. Trei profesori de 
la Liceul pedagogic din lo
calitate. Gh. Oprcscu (lim
ba română), Gh. Vintilescu 
(pedagogie) și Gh. Rimbu

Oprescu, s-a transferat, in 
acest an, la cumnatul a- 
cestuia, prof. Vintilescu, cu 
care a făcut meditație la 
limba română, „...acasă Ia 
dînsul, în serii care ajun
geau pînă Ia 20 de elevi, cu 
20 Iei ora".

încercăm să reconstituim 
cadrul : o încăpere din lo
cuința personală transfor
mată în clasă de meditații, 
cu elevi înghesuiți pe 
scaune, care fac sforțări să

scrie sau să rețină automat 
sinteze, formule, definiții. 
Părinții fiecăruia din cei 
meditați plătesc pentru ca 
meditatorul să descopere 
minusurile la învățătură 
ale copiilor, să-i ajute să 
remedieze aceste lacune 
pr:ntr-o discuție în doi, nu 
în 10, 15 sau 20 deodată. în 
asemenea împrejurări, a- 
vantajul meditației este, 
minim, dacă nu inexistent. 
„Galopînd" peste materie, \ 
minutele trec, ora se înche
ie, copiii pun banii pe masa: 
20 X 20 = 400 (de -obicei, 
se fac 2 ore consecutiv). 
Deci, în 2 ore de meditații 
— jumătate sau mai mult 
din salariul lunar al unui 
profesor începător.

Și cite implicații presu
pun sumele încasate pe 
planul eticii profesionale 
vom vedea. S-au putut con
stata, de altfel, cu ocazia 
sesiunilor de admitere. Â- 
junși în fața acestora, me
ditatorii din categoria ce
lor despre care este vorba 
au simțit că au obli
gații ..morale" față de 
cei meditați, că trebuau 
să le asigure „reușita". 
Cum ? Calea cea mai si
gură era prezența lor in co
misiile de admitere. „Nu 
am influențat pe nmeni în 
cadrul examenului (în cali
tatea sa de președinte al 
comisiei, n.n.) și am ur
mărit desfășurarea corectă

Victor V1Ș1NESCU

(Continuare in pag. a II-a)

Se îngînă toamna cu 
iarna la munte. Dar 
ostașii vinători de 
munte cunosc cel mai» 
bine un alt anotimp; 
care se întinde peste 
toate : cel al datoriei. 
Un anotimp care aici 
este, în cea mai mare 
parte, alb, pentru că 
pe potecile piscurilor 
pe care îi poartă mi
siunile se întîlnesc cu 
zăpada mai bine de 
trei sute de zile din- 
tr-un an. De aceea, 
cînd îl întreb pe capo
ralul Alexandru Citi
rea cînd și cum s-a 
desfășurat aplicația, la 
sfirșitul căreia a fost 
recompensat cu o foto
grafie în fața drapelu
lui desfășurat al uni
tății, răspunde treeîn- 
du-și pieptenele dege
telor peste sprîncene :

— Era pe cînd nu se 
topiseră încă troienele 
decît pe la poalele 
munților... Am urcat 
mai întîi Jepii, ne-am 
pus schiurile abătîn- 
du-ne pe sub Coștila, 
apoi la Babele, de a- 
colo am coborît spre 
Prislop, am urcat Pia
tra Craiului, și tot pe 
creste am trecut pe la . s-au înălțat iar cîțiva 

metri pe o scară, nu
mai prin forța mîini- 
lor, au coborît în „fu
nicular" pe o fringhie 
groasă care se legăna 
deasupra unei ape. 
Drumul a continuat 
peste șanțuri adinei ; 
unul l-au trecut balan- 
sindu-se, agățați de o 
funie, balans pe bîrne 
în echilibru nestabil, 
balans pe bîrne sus
pendate, pași înalți din 
stîlp in stîlp, sugerînd 
succesiunea neregulată 
a stîncilor. Am cu
prins, oare, din priviri 
toate obstacolele pe 
care le-au străbătut, în 
fugă, gradații ? înce
pătorii au încercat și 
ei. După o cursă, totul 
s-a reluat de la capăt, 
încă o dată și încă o 
dată... Nu e vînător 
care să nu fi străbătut 
de sute și sute de ori 
pista alpină, fortificîn-

Păpușa, Moldoveami, 
Negoiu, Surul, am co- 
borit la Olt, ne-am a- 
burcat pe munții Lo
trului, ai Sebeșului, am 
străbătut Poiana Rus- 
căi, am „forțat" Mure
șul, apoi... in sus pe 
Metaliferi, spre Abrud, 
grosul acțiunilor 
„luptă" a avut loc 
ziua a unsprezecea, 
Valea Arieșului.

Ostașul acesta, care 
pășește atit de ușor din 
pisc în pisc peste nouă 
munți și mai bine, 
purtînd în spate armă, 
muniții, hrană pentru 
mai multe zile, uneori 
și o stație de radio, 
participînd alături de 
tovarășii lui din sub
unitate la rezolvarea a 
zeci și zeci de momen
te tactice pe care nu
mai lupta în munți le 
poate crea, nu-i nici 
înalt, nici scund, e un*

de 
în 
pe

tînăr 
de prin părțile Zăr- 
neștiului, vinjos și 
roșcovan, pare să se fi 
născut cu schiuri la 
picioare și pitoane la- 
briu, cu frînghie peste 
piept. Și, totuși, alpi
nismul l-a învățat in 
armată. Ca și ostașii 
care ne înconjoară — 
soldatul Lucaci Arpad 
din Săcele, soldatul 
Constantin Popescu 
din Predeal, caporalul 
Gheorghe Petrișor din 
Bușteni.

— Vă mai amintiți 
cum erați la început ?

Și privim zimbind 
înapoi, prin timp, stîn- 
găcia unor ostași care 
bîjbiiau curioși cără
rile unei piște alpine. 
Pe lingă ei s-au avîn- 
tat atunci cu siguran
ță comandanții lor de 
grupă ; au urcat un 
gard înalt de cîțiva 
metri, agățîndu-se cu 
miiniie și picioarele 
de niște cioturi sau in- 
troducînd bocancul în 
niște firide, apoi au 
coborît pe partea cea
laltă în rapel 
frîngh-e, ajutați de ca
rabiniera de la

pe o
briu,

du-și mușchii, îndrăz
neala, formindu-și o- 
chiul, agerimea. Apoi 
lungile exerciții de 
marș cu schiurile, mar
șuri care le-au dat re
zistență și le-au călit 
voința, exercițiile de 
tragere din poligoane 
mobile care se insta
lează cînd pe un pișe, 
cînd pe altul... La ca
pătul atîtor drumuri, 
iată-i ostași de nădej
de, cuceritori ai ■ înăl
țimilor, care s-au for
mat sub ochii — cînd 
îngăduitori pentru o 
stingăcie a începutului, 
cînd severi, cînd îngri
jorați pentru o nereu
șită repetată, cînd sa- 
tisfăcuți — ai instruc
torului.

Locotenentul Petre 
Bărdașu, comandantul 
acestor ostași, e ofițer 
doar de citeva 
promoție august 1971, 
ca și locotenenții Dan 
Ghiorghiță, Petre Ke- 
lemen, Sorin Olteanu, 
Iosif Alexandru și alți 
cîțiva din unitate. Pri
virea lui nu are, 
poate, încă puterea de 
pătrundere a alpiniști- 
lor adevărați, dar mîi- 
ne va fi și el alpinist 
încercat. Pînă atunci, 
ca să înțelegi cit de 
adine se lipește de su
fletul ofițerilor și sub
ofițerilor 
muntelui, 
seama cit 
prețui ască 
cuceresc, 
stai de vorbă cu alpi- 
niști mai vechi, chiar 
cu veterani de război.

De pildă, la cei 28 de 
ani ai săi, locotenentul 
major Florentin Truș- 
că — ofițer cu pregă
tirea fizică din unitate 
— își împletește nu de 
puține ori drumurile 
cu un veteran de 82 de 
ani : generalul locote-

luni,

imaginea 
ca să-ți dai 
știu ei să-l 

și cum îl 
trebuie să

Locotenent- 
colonel
C. BOTONCEA

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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FAPTUL RĂSPUNDEREA PENTRU AVEREA
DIVERS COOPERATIVEI AGRICOLE
Instructajele 
n-au încălzit

se vede din felul cum ari,
motoarele

într-una din nopțile trecute, 
la Reșița; mercurul termometre
lor a coborît mult sub zero gra
de. Și nu se poate spune că 
gerul a venit... din senin : cu o 
zi înainte, orașul îmbrăcase 
haina albă de zăpadă. De cum a 
început să ningă, conducerea în
treprinderii de gospodărie oră
șenească a făcut instructaje, a- 
vertizind subordonații asupra e- 
ventualelor surprize. Cu toate a- 
cestea, cînd s-a lăsat gerul pes
te parcul de mașini al întreprin
derii, numeroase autobuze, auto
camioane, basculante, autofurgo
nete erau cu radiatoarele pline 
cu apă. Dimineața, două mașini 
aveau spart blocul motor, a treia 
— chiuloasa, iar numeroase al
tele — diferite avarii. Și cum 
legea sună clar — vinovății să 
plătească — Coloman. Nagy, șe
ful secției, revizorul tehnic Ga- 
vrilă Csaba, șeful de tură An- 
toniu Raț și alții vor simți în 
curînd' înghețul în propriile lor 
buzunare !

cum semeni, cum culegi

„Melodia

Tamaș Dezideriu și Otvds Ște
fan, domiciliați in comuna Gor- 
nești, satul Petrilaca (Mureș), se 
aflau acum citeva zile la tlrgul 
de la Hodoșa. Au intrat in bufe
tul satului pentru tradiționalul 
aldămaș. După ce au pierdut 
insă numărul paharelor, O. Ș. 
i-a cerut prietenului său să-i 
cinte cintecul preferat. Acestuia 
insă, nu se știe din ce pricină, 
nu-i prea ardea de cintat. Adine 
jignit de refuzul cu care a fost 
întimpinat, O. Ș. s-a înfuriat și 
i-a aplicat lui Ț. D. mai multe 
lovituri cu pumnul și cu piciorul 
în gură, rupindu-i cițiva dinți. 
Așa stind lucrurile, el va asculta 
acum, în fața instanței de ju
decată, un „cintec" pe strunele 
legii.

Spărgătorii 
de vagoane

Acum aproape doi ani, din- 
tr-un vagon, încărcat la Găeștî, 
a dispărut un frigider. Cu toate 
cercetările întreprinse, nu i s-a 
dat de urmă. Ulterior, dintr-un 
alt vagon, încărcat. în aceeași 
stație, s-a evaporat alt; frigider, , 
Zilele trecute, în stația Ghergani 
(Dîmbovița), s-a constatat că din 
nu mai puțin de 12 vagoane lip
seau mărfuri în valoare de zeci 
de mii de lei. De data aceasta, 
anchetatorii, mergînd pe un „fir" 
mai scurt, dar sigur, s-au oprit 
în poarta locuinței fraților Mihai 
Ilie, Nicolae Ilie și Vasile Ștefan 
din apropierea gării. Aici au 
găsit 55 costume bărbătești, 21 
rochii, 80 perechi de pantaloni 
supraelastici de damă, citeva 
pelerine de ploaie, fire de lină, 
îăzi cu pește, fructe conser
vate, sticle cu băuturi și., cele 
două frigidere. Nu de mult, 
Mihai Ilie a fost judecat pen
tru furt și condamnat la trei 
luni închisoare cu... suspendarea 
executării pedepsei ! Acum „ba
zarul" pledează pentru o altă 
pedeapsă.

Nu distru

Desfășurată în preajma încheierii 
primului an al cincinalului, adunarea 
generală de dare de seamă a Comi
tetului de partid din C.A.P. Izvorul, 
județul Ilfov, a prilejuit efectuarea 
unui bilanț exigent al activității ce
lor patru organizații de bază, apre
cierea realistă atît a realizărilor, cit 
și a scăderilor, astfel ca în noul an 
eforturile comuniștilor să fie orien
tate spre determinarea unor progrese 
substanțiale.

Dezbaterile din cadrul adunării au 
scos 'n evidență efectele pozitive ale 
perseverenței cu care comitetul) de 
partid a îndrumat permanent organi
zațiile de partid, consiliul de condu
cere spre înfăptuirea complexului de 
măsuri vizînd creșterea producției ve
getale și animale, îmbunătățirea or
ganizării și retribuirii .muncii, a par
ticipării la muncă, efectuarea unor 
lucrări de bună calitate și la timp. O 
demonstrează rezultatele: la griu s-a 
obținut o producție medie de 3154 
kg la hectar față de 2730 kg plani
ficate, la porumb — 3606 kg în ioc de 
3 000, la sfeclă de zahăr — 30-31 000 
kg față de 25 000 kg 
Deși 
culturile prășitoare, care 
întreținerea 
fost făcute 
menilor la 
ca în anii 
ca in anii 
nării s-au : 
parații. Și 
evidenția două elemente hotărîtoare 
în obținerea rezultatelor amintite ; 
creșterea rolului conducător, a for
ței mobilizatoare a organizațiilor de 
partid ; preocuparea constantă a 
acestora pentru aplicarea judicioasă 
a retribuirii în acord global.

Este meritul dării de seamă, pre
zentate de secretarul comitetului de 
partid, Stelian Bigan, că a ferit adu
narea de o eventuală înclinație spre 
automulțumire, supunind reflecției 
comuniștilor și alte comparații — 
anume rezultatele deosebite obținute 
de unele echipe și brigăzi lucrind în 
condiții similare.

Care șint cauzele acestor deose
biri ? întrebării — căreia, 'finind sea
ma de Scopul urmărit, de a-i face pe 
comuniști să Ie descopere ei înșiși, 
nu i-a dat răspuns darea de seamă 
— a încercat să-i răspundă Florea 
Trăzriea, șeful unei brigăzi fruntașe, 
brigada nr. 2, și, totodată, secretar 
ăl organizației de bază, al cărui e- 

- xemplu personal îi confirmă autorita
tea, prestigiul. Identificind aceste cau
ze în slaba organizare a muncii în u- 
nele formații de lucru, în nerespecta- 
rea regulilor agrotehnice și execu
tarea unor lucrări de întreținere de 
calitate necorespunzătoare, el a scos 
în evidență rolul important ce revine 
activității politico-educative de masă 
în cultivarea atitudinii înaintate față 
de muncă a fiecărui cooperator. In 
brigada nr. 2, bunăoară, adunările 
nerale lunare ale organizației, 
bază, cît și biroul au dezbătut cu 
gularitate aceste aspecte ; au 
discuții de la om la om asupra răs
punderii personale și colective față 
de bunul mers al cooperativei ; în- 

• vățămîntul de partid e legat de sar
cinile concrete ale dezvoltării con
științei socialiste a cooperatorilor.

In felul acesta, adunarea de dare 
de seamă a prilejuit un interesant 
schimb de experiență asupra căilor 
de a spori forța de înrîurire, a acti
vității de partid. Așa cum pe drept 
cuvint au subliniat, în cuvîntul lor. 
Stan Biolan, secretarul organizației 
de partid din ferma zootehnică, și 
Floarea Gogoașă, președinta comi
siei de femei, eficiența muncii poli
tice depinde, între altele, de doi fac
tori esențiali : continuitatea, efortul 
de a nu o limita la ședințe, cum se 
mai întîmplă în unele organizații, și 
exigența față de modul cum își în
deplinesc sarcinile membrii de par
tid. Tocmai absența unei asemenea 
exigențe din partea organizației de 
partid din ferma zootehnică a con
tribuit ca această unitate importantă 
a cooperativei să nu-și îndeplinească 
sarcinile la principalii indicatori. A- 
naliza critică a neajunsurilor de na
tură subiectivă, atît ale organelor de

geți movila!
comunei BrîncoveniPe raza

(OU), exista o movilă, care, pină 
nu de mult, nu se știa ce ascun
de. Proprietarul ei, cooperativa 
agricolă de producție din.locali
tate, a vîndut-o întreprinderii 
județene de drumuri pentru a 
deschide aici o carieră de ma
teriale de construcții. Primele 
mușcături ale buldozerului au 
dat insă la iveală un bogat ma
terial arheologic. Intre altele, 
fragmente de ceramică deosebit 
de interesante, fără a mai vorbi 
de urmele de zid rămase din ce
lebrul Limes alutanus. In mod 
normal, o dată cu primele des
coperiri, lucrările de exploatare 
a carierei trebuiau să fie sista
te, dar ele continuă și acum. 
Nu se găsește oare nimeni să-i 
oprească pe cei ce distrug ast
fel un monument pe care ni
meni nu l-ar mai putea reface 
niciodată 1

Paza era... 
furată

Într-una din serile trecute, 
intrind cu alte treburi pe poarta 
întreprinderii de valorificare a 
cerealelor, secția 21 Cărei (Satu- 
Mare), am constatat că ne aflăm, 
de fapt, într-o clădire de-a 
dreptul pustie. Neavind ce face 
altceva, am strins tacticos zeci 
de chei, borderouri cu acte de 
mare valoare și chiar ștampila 
unității și... pe-aci ți-e drumul ! 
După o oră, he-am 'întors la lo
cul faptei împreună cu un re
prezentant al organelor locale. 
Neavind nici de această 
cu cine discuta,, am mal 
pletat „furtul" cu un 
transport de documente, 
care mai puteam adăuga aparate 
de măsură și control in valoaie 
de zeci de mii de lei. De ce n-a 
fost nici un ochi care să ne 
vadă ? Răspunsul e simplu: Paz
nicul de la paza civilă contrac
tuală, Augustin Cornoc, și maga
zionerul I. Meszaros, care avea 
și laboratorul in primire, au de
clarat că fuseseră „furați" cu alte 
treburi. Bineînțeles, in afara 
celeia de... a veghea !

dată 
corrie 

nou 
la

(L-
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cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

prevăzute, 
principala pondere o dețin 

presupun 
manuală, lucrările au 

la timp, participarea oa- 
muncă a fost bună, „nu 
trecuți". într-adevăr, 
trecuți... în cursul adu- 

făcut des astfel de com- 
aceasta tocmai pentru a

ADUNĂRI

nu

ge- 
de 

re- 
loc

DE PARTID

partid, ale consiliului de conducere, 
cit și ale membrilor de partid, a în
lesnit să fie puse în lumină modali
tățile de a le înlătura, ca și înda
toririle ce revin în această direcție 
comuniștilor, tuturor cooperatorilor.

Aminteam că unul dintre cele mai 
prețioase rezultate determinate de 
intensificarea muncii politico-educa
tive, paralel cu grija pentru aplica
rea adecvată a noii forme de retri
buire, o constituie participarea regu
lată ia lucru a oamenilor, sporirea 
eforturilor pentru obținerea unor pro
ducții mari, pe ansamblul cooperativei 
efectele aplicării acordului global fi
ind evident pozitive. Așa cum au ară
tat însă unii vorbitori, într-o serie de

(Urmare din pag. I)

a acestuia" — a declarat în 
scris prof. Oprescu.

Să-i dăm crezare ? Nu 
putem, pentru că mărtu
riile a două profesoare, 
membre îh aceeași comisie, 

' atestă altceva : „Fără să 
insiste in mod deosebit, 
președintele comisiei mi-a 
atras atenția asupra situa
ției unor elevi, care ar fi 
fost de dorit să 
concursul 
Deoarece au existat 
crepanțe între unele 
punsuri mediocre Ia oral și 
lucrări scrise foarte bune, 
am dubii în legătură cu 
securitatea lucrărilor scri
se" (prof. Maria Platou). 
Sau : „...în unele situații, pe 
fișele de examen ale can- 
didaților, note'e au fost 
trecute de tovarășul preșe
dinte al comisiei, Oprescu 
Gh., iar noi 
mai fișele, 
fost rugate 
indulgentă 
candidați" 
Vasilescu).

Nimic mai simplu : pre
ședintele „n-a insistat", dar 
„a cerut" și astfel normele, 
principiile eticii profeso
rale au fost încălcate. U- 
nele note s-au acordat 
după insistențe, elevii au 
reușit, tăcerea s-a așter
nut un timp, pină ce ora
șul a început să vuiască. 
De ce insă s-a tăcut, a- 
tunci, în examen, cînd era 
evident că prin asemenea 
procedee, prin traficul de' 
influență se înlesnea in
trarea în școală a unor 
elevi numai pentru că făcu
seră „meditații" cu profe
sori membri în comisia 
de admitere sau cu rude 
de-ale lor ? Președintele 
comisiei a ieșit teafăr și din 
această sesiune, lumea l-a 
văzut plimbîndu-se, sigur 
de sine, prin oraș, cu 
autoturismul său, Fiat-124 
(al doilea cumpărat intr-un 
răstimp de nici 3 ani) și — 
cine poate să creadă oare ? 
— din veniturile unui sin
gur salariu.

Tată acum ce s-a întîm- 
plat la Bacău, în cadrul In
stitutului pedagogic, facul
tatea de matematică. O se-» 
rie de cadre didactice au

obțină
de admitere...

dis-
răs-

arn semnat nu- 
Totodată am 

să prezentăm 
față de unii 

(prof. Maria D.

DE DARE DE SEAMĂ
ALE ORGANIZAȚIILOR

cinema

(Urmare din pag. I)

spunea 
Anghel

echipe, măsuri la înfăptuirea carora 
este chemată să vegheze îndeaproape 
organizația de partid.

întreaga desfășurare a adunării a 
reliefat puternicul ecou stîrnit în 
rindurile cooperatorilor de programul 
de educare socialistă a maselor, 
adoptat de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. „Nu putem, nu avem drep
tul să fim îngăduitori cu cei ce lo
vesc în roadele muncii noastre, în 
avutul obștesc. Ori de cite ori răsar 
asemenea apucături rele, moștenire 
a unor timpuri apuse pentru totdeau
na, trebuie să le stîrpim ca pe niște 
buruieni netrebnice" — ne 
președintele cooperativei, 
Ivănuș. într-adevăr, efectele muncii 
organizațiilor de partid pentru crea
rea unei opinii de masă combative 
împotriva oricăror acte de necinste 
s-au reflectat în indignarea cu care 
au fost înfierate nu numai încercarea 
unuia dintre paznici de a sustrage 
griu și lucernă — caz aspru sancțio
nat, discutat, de altfel, pină și cu ul
timul om din cooperativă — dar și 
alte abateri, mai puțin grave. Adu
narea a subliniat că nu poate fi to
lerată nici o încălcare a prevederii 
din statutul partidului, care cere 
fiecărui comunist să apere cu fermi
tate și să întărească prin toate mij
loacele proprietatea obștească ; vor
bitorii au arătat că nu pot fi îngă
duite nici abateri mai mărunte, căci 
furtul tot furt rămîne, chiar dacă 
este vorba de o traistă de porumb 
sau de citeva kilograme de ceapă. 
Este neîndoielnic că, dacă se mai 
produc astfel de abuzuri, cauzele 
trebuie căutate in îngăduința greșit 
.înțeleasă față de mentalitățile retro
grade. Iată de ce se impune inten
sificarea muncii politico-educative 
pentru stricta respectare a princi
piilor eticii și echității socialiste. în 
acest sens, șeful de echipă Radu Ră- 
duca, merceologul Cristache Trăznea, 
secretarul comitetului U.T.C., Marin 
Răboj, subliniau că munca organiza
țiilor de partid pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste nu poate să 
consemneze nici o pauză ; pentru a 
combate apucăturile înapoiate, tre
buie folosite mai intens gazetele de 
perete, foile volante, brigada artis
tică.

Anumite progrese, deși încă neîn
destulătoare, au fost realizate și în 
ce privește dezbaterea în cadrul adu
nării a sarcinilor economice în legă-

0 Unchiul Vania : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• 12 oameni furioși : LUCEAFĂ
RUL — 9,30; 11,45; 13,45; 15,45;
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 8,30;
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 21,
FAVORIT — 9,15; 11,30; 16;
18,15: 20,30.
• Poveste sîngeroasă : CAPITOL
— 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
0 Duel straniu : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15;. 20,30.
0 Spartacus (pe ecran panoramic, 
două serii) : PATRIA — 10; 16; 20.
0 Așteptarea : CENTRAL — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
0 Fablio magicianul : 9—17 în
continuare, Program de filme do
cumentare — 18,45—20,15 în conti
nuare : TIMPURI NOI.
0 Anna celor o mie de zile : ME
LODIA - f 
RIA — 9,30 
DERN — 9;
0 Avint:
20,15.
0 Oliver :
16,15; 19,45, 
16,30; 19,30.
a Facerea
15,30; 18: 20,15:
0 Mihail Strogoff : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 8,45; 11; 13,13;-15,30; 18; 
20,30.
0 Nu te întoarce : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20.15.
< Saltul : VOLGA — 9; 
13,30; 15,45: 18,15; 20.30.
0 Vinovatul este în casă : 
FRĂȚIREA INTRE POPOARE 
15,30; 17,45; 20.
0 Tliârese Raquin — 10; 12; 14,15, 
Crimă și pedeapsă — 16,30, Spe
ranța — 18,45, Butler boxerul — 
ZI/CINEMATECA (sala Union).

9; 12,30; 16; 19,30, GLO- 
' 12,45; 16; 19,15, MO-

12,30; 16; 19,30.
BUZEȘTI — 15,30; 18;

FEROVIAR — 9; 12,30: 
AURORA — 9,30; 12,30

lumii : POPULAR -

• Marele premiu : GRIVIȚA — 9; 
12,15; 16; 19,30, FLOREASCA — 
15,30; 19.
• Timpul berzelor : UNIREA — 
15,30; 18; 20.
0 Aeroportul : LUMINA — 9— 
19,45 în continuare.
• Brigada Diverse în alertă : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Floarea de cactus : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
« Asediul : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Castanele sînt bune : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Floarea soarelui : DOINA — 
11,30; 13,46; 16; 18.15; 20,30.
• Frații : GIULEȘTI — 15,30;
17,45; 20.
• Voi sări din nou peste băltoace: 
FLACÂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Tick... Tick... Tick... : LIRA — 
15,30; 10; 20,15.
• Serata : VITAN — 15,15; 17,45; 
20,15.
• Steaua de tinichea : VIITORUL
— 16; 18; 20.
• Dacii : MUNCA — 16; 18; 20.
• Hello. Dolly ! : CRlNGAȘI — 
15,30; 19.
• Haiducii lui Șaptecal : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
« Articolul 420 : MOȘILOR — 
15,30; 19.
• Aventurile lui Tom Sawier; 
Moartea lui Joe Indianul : LARO- 
MET — 15,30; 18,30.

cu piesa „Defecțiune tehnică", 
susținut de colectivul Teatrului de 
comedie din Budapesta — 19,30.
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) . Ciclul tineri interpreți pe 
scenele Filarmonicii — Recital in
strumental susținut de Volcu Va- 
sinca — flaut și Sorin Vasinca — 
percuție ; Recital de lieduri, susți
nut de Lucia Tibuleac — Ia pian 
Doina Micu — 20.
• Conservatorul de muzică „Cl- 
prian Porumbescu" : Recital de 
sonate susținut de Avy Abramo- 
vici — vioară și Irina Staicu — 
plah — 20.
• Opera Română : Carmen
19.30.
e Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Cui 1-0 
frică de Virginia Woolf? — “
• Teatru! „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) ■ Ziariștii — 20.
• Teatrul „C. I. Notțara" (sal» 
Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatic*
— 19,30.
• Teatrul Giuleștl: Freddy
10.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Snoa
ve cu măști — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Cp.lea Victoriei) : Elefănțelui cu
rios — 15; 17, (sala din str. Aca
demiei) : Tlgrișorul Petre — 16.
• Teatrul evreiesc de stat: Dibuit
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie

. .................. Mini-jaz en

• A.R.I.A. prezintă (în sala Tea
trului de comedie) : Spectacolul

PROGRAMUL I

18,00 „Micii meșteri mari".
ÎS,30 Revista literară TV. Poezia 

și socialul • Dimensiunea so
cială — de Dragoș Vrânceanu 
<a Interviu cu poetul italian 
Mario Luzi ; Pablo Neruda — 
Premiul Nobel pentru litera
tură 1971 o Poezie și destin 
socialist. Dialog cu poetul 
Virgil Teodorescu o Din li
rica socială contemporană. 
Versuri de Zaharia Stancu, 
Eugen Jebeleanu, Geo Dumi
trescu • Cronica literară. 
Nicolae Balotă — „Lupta cu 
absurdul". Prezintă Romul 
Munteanu.

19,00 Breviar juridic. 
Publicitate.
1001 de seri : Creionul fer
mecat — „Umblă vulpea". 
Telejurnalul de seară.
Cincinalul în acțiune. 70 la 
sută din necesarul de utilaje 
realizat de industria noastră. 
Avanpremieră.
Reflector.
Seară de teatru : „Cîntlcele 
comice" de Vasile Alecsandri, 
„Mama Anghelușa", „Cleve- 
ticl", „Sandu Napoilă", „Bar- 
bu Lăutaru". . Interpretează

Marcel Anghelescu. Emisiune 
de Sică Alexandrescu.

91,25 Anestezia prin acupunctura. 
La emisiune participă : Geor
ge Litarcek, specialist în a- 
nestezle, și dr. Florin Dumi
trescu. specialist în acupunc
tura. Emisiune de Manase 
Radnev.

21,55 Recital de balet : Galina Ula
nova. In program ; „Vald" de 
Chopin, fragmente din „Gi
selle" de Adam, „Fîntina din 
Bacciserai" de Asafiev, ,,Ro
meo și Julieta" de Prokofiev.

22,15 Din țările socialiste. R. P. 
Bulgaria — Rlla — salba de 
hidrocentrale.

22,30 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,20
20,30

20.45
21,00

20.
Bu- 
Mă-

„Ion Vasilescu": 
maxi-haz — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. TM- 
nase" (sala Savoy) ; Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
« Circul Globus : Spectacol sus
ținut de Circul din R.P.D. Coreea
nă — 19,30.

echipe _ avantajele _ noului sistem de tură nemijlocită cu aspectele vieții
retribuire nu au fost deștul de bine îriterne de partid. Se cuvine'rielevâtă,

nr acest, sens, atenția acordata pro
blemelor legate de întărirea organi
zației de partid prin primirea de noi 
membri' dintre cei mai harnici, mai 
destoinici și cinstiți cooperatori, de 
îmbunătățirea muncii comitetului 
U.T.C., precum și accentuarea nece
sității de a se controla riguros fe
lul în care fiecare organizație de 
partid aplică .sarcinile care îi revin 
din programul educației comuniste a 
maselor.

Planul de măsuri adoptat în în
cheierea adunării de dare de seamă 
se înscrie în efortul matur, conștient, 
al comuniștilor din C.A.P. Izvorul 
pentru perfecționarea întregii activi
tăți de partid și economice, pentru 
întărirea rblulul conducător al orga
nizației 
tivei.

explicate și, in consecință, unii coope
ratori nu au participat regulat la muri- . 
că. Este bine că. in adunare, lucru
rile au fost pe deplin lămurite : con
form principiilor de aplicare a siste
mului acordului global, cei care și-au 
făcut conștiincios datoria primesc re
tribuția la tona' de produs, pe cînd 
ceilalți trebuie să se mulțumească cu 
plata la norma convențională. Mult 
mai bine ar fi fost, desigur — și pen
tru cooperativă, și pentru cooperatori 
— dacă lămuririle ar fi fost date 
tuturor la timp. Șefii de echipă Va
sile Chican și Marin Zgorobete, bri
gadierul Stan Ciobanu au insistat, de 
aceea, asupra necesității de a se 
lărgi aria de cuprindere a muncii po
litice pe această temă, ea trebuind 
însă să fie însoțită de măsuri orga
nizatorice în direcția unei repartizări 
judicioase a oamenilor pe brigăzi și

vremea

de partid în viața coopera-

Maria BABOIAN

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut închisă, au căzut ploi tempo
rare in Crișana, Moldova, Bărăgan 
și Dobrogea, unde au avut și carac
ter de averse. în Transilvania s-au 
semnalat și lapoviță și ninsoare, iar 
în Banat precipitațiile au fost mai 
ales sub formă de burniță. In vestul 
țării, spre seară s-a produs ceață. 
Vintul a suflat slab pină la potrivit, 
cu intensificări la munte. Tempera
tura a înregistrat o creștere în ves
tul țării. La ora 14 oscila între zero 
grade la Dumbrăveni, Intorsura Bu-

20,00 Tineri interpreți : Peter Gros
sman!.
Desene animate. 
Universitaria. De două luni 
student. Reportaj-anchetă 
realizat de Emil Ghițulescu. 
Blocnotes de Eugen Mândrie. 
Artiști ai jazz-ulul. Formația 
Kid Thomas la București.

21,25 Buletin de știri.
21,30 Cărți și idei. Love Story — 

sau sociologia succesului. 
Participă : Eugen Barbu. Au
rel Dragoș Munteanu, Sorin 
Titel, Nina Cassian, Adrian 
păunescu. Redactor Arșaluis 
Ceamurian.

32,00 Film serial : „Planeta gigan- 
ților" (reluare)

zăuluî și 10 grade la Calafat și Polo- 
vragi. La București : Vremea a fost 
închisă. Vintul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
8, 9 și 10 decembrie în țară : Cețurile 
destul de frecvente ce se vor sem
nala dimineața și seara vor imprima 
vremii un caracter general închis. La. 
începutul intervalului, în. Moldova,"' 
Dobrogea și Bărăgan, se vor semnala 
precipitații slabe, mai ales sub formă 
de lapoviță și ninsoare ,iar vintul va 
prezenta intensificări de scurtă du
rată. în rest, izolat, se vor semnala 
ploi și burniță. Minimele vor fi cu
prinse între minus 6 grade și 4 grade, 
iar maximele intre minus 2 și 8 grade, 
în București : Vremea va fi în ge
neral închisă. Vor cădea precipitații 
slabe. Vintul va sufla potrivit. Tem
peratura in scădere ușoară.

acordat meditații unor vii
tori candidați.

Deși' știau că cei care a- 
cordă meditații n-au drep
tul să facă parte din comi
siile de admitere la care 
candidează cei meditați de 
ei, respectivele cadre di
dactice — lectorul N. Ma
noilă, asist. T. 
au acceptat cu 
tate să fie 
comisia de algebră, la se
siunea din vară. Comisia a 
avut ca președinte pe conf. 
I. Peterfi, care, așa cum a 
dovedit ulterior ancheta fo
rurilor de învățămînt, s-a 
pretat la o serie de ilegali
tăți, acceptate de lectorul 
V. Manoilă și asistentul T. 
Jacotă, pentru că ei înșiși 
aveau protejați în examen.

Jacotă —
senină- 

membri în

Pe parcursul corectării, 
lectorul V. Manoilă a încer
cat, într-adevăr, să se o- 
pună indicației conf. I. Pe
terfi de a acorda note mari 
lucrărilor ce nu se ridicau 
la limita promovării, dar 
președintele, care îi era, 
simultan, și șef de catedră 
și prodecan, a ripostat ca
tegoric : „Trebuie, pe răs
punderea mea". Nu ne pro
punem să comentăm fapte 

. incalificabile, care se cali
fică singure. Dar nu putem 
să nu atragem atenția asu
pra unei opoziții mai mult 
formale ; pentru că, în cele 
din urmă, s-a ajuns la o 
înțelegere deplină. S-a ar
gumentat că s-au respectat 
dispozițiile unui superior, 
unui șef ierarhic. Dar cine

ilegali-xamen, asemenea __
tați. în ziua cind s-au des
chis tezele eu mă aflam la 
București, chethat la Minis
terul învățămîntului. Dar in 
localitate rămăsese conf. d'r. 
M. Merfea, prorectorul in
stitutului, rămăseseră alți 
reprezentanți ai conducerii 
institutului. Este surprinză
tor că nici măcar toți mem
brii din comisia de admi
tere, nici alți tovarăși cu 
munci de conducere n-au 
participat Ia deschiderea 
lucrărilor scrise, moment 
care a prilejuit antrenarea 
unor abateri ca cele amin
tite. Prin denunțarea lor 
publică, deși tardivă,. sînt 
convins că institutul nostru 
se va întări, că-și va redo- 
bîndi prestigiul știrbit.

na

cele mai nobile profesii. 
„La noi, în Școala generală 
nr. 88 din București, ne 
spunea prof. Elena Chivu, 
directoare adjunctă; profe- 
sor i acordă săptăminal me
ditații și consultații elevilor 
rămași în urmă Ia învăță
tură". O colegă 
profesoara Luiza 
director adjunct la liceul 
„Nicolae Bălcescu" din Ca
pitală, adăuga : „Oare cei 
implicați in „industria me
ditațiilor" nu s-au gindit 
la coeficientul de necinste 
Pe care l-au „investit" in 
niște tineri, care știu că au 
intrat în I’ceu sau în fa
cultate contra-bani, și nu 
contra-cunoștințe T‘

Sînt . numai două păreri 
din multe altele pe care

de-a sa,
Răican,

MEDITAȚIA
Prin ce mijloace au fost 

„ajutați" toți cei favorizați 
de respectiva comisie de 
algebră ? Ca să nu poată 
pătrunde în facultate ori
cine, mai ales că trebuiau 
„rezervate" niște locuri, 
subiectele scrise au fost al
cătuite „la un înalt grad dc 
dificultate de lectorul Ma
noilă, aprobate de mine in 
grabă, abia cind erau așter
nute pe tablă dindu-mi sea
ma de complexitatea lor"— 
ne-a spus oonf. I. Pe
terfi, președintele comisiei 
de ' algebră. Lectorul citat 
însă a mărturisit altceva : 
„iov. Peterfi a cunoscut prea 
bine subiectele pentru că 
le-am redactat Împreună, 
chiar la dinsul acasă" (!?!). 
Fiind subiecte dificile, evi
dent, nici cei care primi
seră meditații nu le-au 
rezolvat, dar ei erau sub 
„pavăza" comisiei de ad
mitere. care a recurs ia 
alte falsuri, ca, de exemplu, 
ștampilarea intr-un fel a 
lucrărilor scrise pentru cei 
favorizați și in alt fel pen
tru cei care n-au „cotizat" 
în filiera meditațiilor sau 
a altor canale de influență 
Ilicită.

în această țară poate da 
dreptul cuiva să-ți ceară 
să încâlci legile, să fii ne
cinstit ?

Cînd s-au deschis tezele 
— moment la care n-a par
ticipat nici un reprezentant 
al conducerii rectoratului, 
după cum regulamentul o- 
bligă — au început să se 
modifice și să se „confec
ționeze" mediile în funcție 
de rezultatele obținute de 
anumiți candidați la cea
laltă comisie, cea de geo
metrie...

— Cum de a fost posibil 
să se petreacă asemenea 
lucruri ? l-am întrebat pe 
prof. univ. dr. Gh. Hasan, 
rectorul institutului.

— Este o rușine, într-a
devăr, pe care eu însumi 
am infierat-o în momentul 
cînd am descoperit-o. Din 
păcate, anumiți 
ne-au înșelat 
Vinovați cred 
de asemenea, și alți profe
sori de la facultatea de 
matematică, membri în co
misiile 
unii cu 
partid, 
cat pe 
desfășurării probelor de e-

profesori 
încrederea, 

că sînt,

admitere, iarde
funcții în munca de 
care n-au demas- 
Ioc, în momentul

în momentul cînd publi
căm aceste rindUri, abate
rile au fost sancționate de 
forurile de învățămînt : 
prof. Gh. Oprescu a fost 
schimbat din funcția de di
rector al Liceului pedagogic 
din Tîrgoviște și trecut la 
liceul nr. 3 ; prof. Gh. Vin- 
tilescu a fost sancționat cu 
retragerea' pe timp de 3 
luni a ultimei gradații ob
ținute și trecut la Liceul 
nr, 1 ; ,prof. Gh. Rîmbu a 
fost sancționat cu „aver
tisment" ; conf. I. Peterfi 
a fost ehberat din funcțiile 
de șef de catedră și pro
decan. Cită severitate ex
primă aceste sancțiuni, ce 
exemplu pot oferi altora cu 
înclinații similare, 
drept să reanalizeze 
terul învățămîntului 
cei în drept.

Cadre didactice, 
ai elevilor de la școli din 
Tîrgoviște și 
București și 
ale țării, cu 
cutat despre 
și-au exprimat dezacordul 
total cu cei ce s-au făcut 
promotorii unor mentali
tăți jalnice,care au pone
grit cu faptele lor una din

ai- ti 
Minis- 
și toți

părinți
Bacău, din 

din alte orașe 
care am dis- 

aceste abateri,

le-am notat în discuții cu 
profesori pasionați de mun
ca lor, așa cum sînt foarte 
mulți. Ei și-au exprimat 
acordul cu recentele re
glementări ale Ministerului 
Invățămintului, chemate să 
contribuie la îmbunătățirea 
pregătirii profesionale a c- 
levilor și studenților, prin 
organizarea în rețeaua de 
învățămînt a cercurilor de 
meditații și a orelor de 
consultații. Acestea sînt 
menite să pună capăt u- 
nor practici de 
descrise, vor 
consolidarea 
dintre profesori 
într-un sens pozitiv, al cu
noașterii și al ajutorării 
mai temeinice a elevilor și 
studenților, al creării unui 
Climat sănătos în masa ti
neretului școlar. Totodată, 
mulți dintre cei cu care am 
discutat au considerat că 
sancțiunile administrative 
sint mult prea indulgente 
in raport cu gravitatea aba
terilor comise, cu asemenea 
practici care degradează ca
litatea de slujitor al școlii.

Ce-au făcut organizațiile 
de partid respective ? Co
muniștii de la facultatea de

soiul celor 
duce la 

legăturilor 
și elevi,

matematică din Bacău au 
înfierat cu tărie ilegalită
țile comise de colegii lor 
votînd pentru : excluderea 
din partid a conf. I. Pe
terfi, sancționînd cu vot de 
blam cu avertisment pe 
lectorul V. Manoilă șl cu 
vot de blam pe asist. T. 
Jacotă.‘La Tîrgoviște, pro
fesorii Oprescu și Rîmbu 
au fost puși în discuția or
ganizației de bază a Liceu
lui pedagogic pentru a fi 
sancționați. Dar, parado
xal, in urma dezbaterilor 
care au relevat „talentul 
oratoric" al celor vinovați și 
prea puțin spiritul de com
bativitate, de intransigență 
caracteristic comunișt:lor, 
nu s-a hotărît nici o sanc
țiune. Nu este cazul 
oare să se rediscute 
cu fermitate și princi
pialitate partinică fapte
le incompatibile cu -~- 
punderile ce revin 
cadru didactic, unui 
munist ? Descoperirea tar
divă a acestor fapte și mai 
ales realitatea că a fost po
sibil ca ele să se petreacă 
impun o analiză atentă și 
a muncii politice, a rolului 
pe care l-au avut' organi
zațiile de partid în viața 
colectivelor respective. Se 
va vedea cu ușurință că și 
în acest domeniu au existat 
serioase neajunsuri.★

Faptele reprobabile 
care le-am descris au fost 
și vor mai fi dezbătute in 
colectivele în care s-au 
produs. Dar. credem că ar 
fi util ca ele să constituie 
obiectul unor d'scuții în 
toate colectivele de cadre 
didactice din țară, să ducă 
Ia relevarea cauzelor adinei 
și a deficiențelor care au 
generat și care ar putea 
să genereze. în continuare, 
asemenea flagrante abateri 
morale, să mobilizeze vigi
lența întregului corp pro
fesoral pentru prevenirea 
lor cu desăvîrșire.

Școala este prin 
lență o instituție a 
cației. a eticii, 
manifestă ea în 
Cei ce încearcă 
petele profilului 
pe frontispiciul 
școlii n-au decit șansa o- 
probriului, a blamării fer
me.

ras- 
unui 
co-

pe

exce- 
edu- 
se și 
țării.

așeze
Așa 
viața
să 
lor moral 
demn al

gindit, cum și-a justificat în min
tea lui, pentru el, hoțiile și falsurile, 
am avut uluirea să aud (era după 
ce organele de stat stabiliseră o 
seamă de ilegalități) : „Am zis că e 
timpul... După cit am muncit, am și 
eu dreptul..."

Ce eroare, ce fantastică și josnică 
eroare 1 Mirșăvie — dar și tragedie 1 
Un om nu înțelesese nimic, dar ab
solut nimic, și trăise așa două
zeci de ani ! Nu era un comu
nist — și excluderea sa din partid, 
atunci cînd s-a întimplat, a fost un 
act formal ; de fapt, el nici nu In
trase...

în socialism — care este societate» 
celor liberi, demni șî egali — oomu- 
nistul are, în plus, o seamă de înda
toriri : printre ele, la Ioc de frunte, 
și pe aceea de a fi un combatant 
pentru cinste, dreptate, echitate, atît 
prin exemplul personal, cît și ca 
propagator neobosit. în numele echi
tății socialiste, el este'dator să lupte 
împotriva oricărei rămășițe a prac
ticilor și mentalităților potrivit că
rora în societatea noastră s-ar putea 
perpetua „privilegii" — una dintre 
cele mai flagrante încălcări ale spi
ritului de echitate, una dintre cele 
mai detestabile „moșteniri" ale tre
cutelor orinduirî. EI este dator să 
lupte împotriva nepotismului, a fa
voritismului, a spiritului de castă, 
împotriva tendințelor de eludare a 
legilor statului nostru, în scopul păr
tinirii unuia sau altuia, să lupte pen
tru triumful 
ții socialiste.
tr-adevăr, un privilegiu ; sînt min
ări de ei și nu vor renunța niciodată 
să uzeze de el și să-l întărească : 
privilegiul de a fi cei mai credincioși 
și mai buni slujitori ai intereselor 
poporului romăn, ai fericirii sale, de 
a munci neabătut pentru traducerea 
în viață a politicii partidului. Acesta 
este unicul nostru privilegiu din 
care decurg însă nu avantaje, ei 
obligații, îndatoriri suplimentare față 
de popor, răspunderi șî sarcini spo
rite.

Comunistul nu este nici un ascet, 
nici un adept al egalitarismului, adi
că al concepției despre repartiție 
egală, indiferent de aportul fiecăruia 
la construirea edificiului comun ; dar 
el este un militant pentru echitate : 
pentru ca fiecare să-și ia din produ
sul tuturor partea cuvenită Iui pentru 
cantitatea șî calitatea muncii depuse: 
pentru ca toți să fim egali tn fața 
legii ; pentru ca între nivelurile de 
trai, între venituri să nu existe dis
cordanțe nejustificate. Partidul nos
tru ne cheamă să întemeiem relațiile 
din societatea noastră pe principiile 
echității socialiste. Ne cere tuturor 
să trăim în consonanță cu nivelul 
general al bunăstării. Ne cere să ne 
agonis'm mijloacele de trai pe căi 
cinstite. Ne cere să păzim avuția 
obștei ca pe lumina ochilor — pentru 
că ea este solul în care crește plan
ta bunăstării fiecăruia.

Pentru noi, echitatea este o piatră 
unghiulară a edificiului social. Drep
tatea și cinstea, coordonatele perene 
ale spiritualității românești, au căpă
tat chipul concret al realității în anii 
socialismului. Cu atît mai mult, o 
întimplare sau alta, dovedind persis
tența mentalităților generate de ex
ploatare, distonează cu climatul ge
neral al societății, înseamnă, în ul
timă instanță, nesocotirea intereselor 
celor mai înalte ale poporului. Iată 
de ce formele 
sint acte ostile 
împotriva lor 
și mobilizează

în viața de 
cotidian, echitatea este tot una cu 
cinstea, cu adevărul. Comunistul este 
dator să fie cinstit, drept, sincer, să 
fie un om de caracter ; mai mult, co
munistul este dator să lupte din toate 
puterile împotriva oricărei tendințe 
de inechitate, oricum s-ar manifesta 
ea ; socială, națională, internațională.

A fi comunist înseamnă a fi luptă
tor pentru 
strălucire 
noiembrie 
partidului,
expus de secretarul general al parti
dului, Carta morală a poporului 
nostru în drumul spre comunism. 
Partidul nostru, partidul echității, 
dovedește încă o dată cită îndreptă
țire au avut muncitorii, țăranii șl 
cărturarii României atunci cind i-au 
încredințat cirma destinelor poporu
lui.

deplin al echită- 
Comuniștii au, în-

grave ale inechității 
construcției socialiste, 
partidul a mobilizat 
întregul popor.
toate, zilele. în traiul

echitate. A dovedit-o cu 
și istorica plenară din 

a Comitetului Central al 
o dovedește programul
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Uzina „Unio" Salu-Mare. Se fac ultimele verificâri la 
un nou lot de transportoare gata de livrare către 

beneficiar

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ:

Proiectul de lege cu privire 

la regimul prețurilor și tarifelor
Ziarele au publicat, recent, proiectul de lege cu pri

vire Ia regimul prețurilor și tarifelor. Elaborarea aces
tui proiect de lege se înscrie în contextul preocupării 
consecvente a partidului și statului nostru pentru apli
carea în practică a măsurilor de perfecționare conti
nuă a conducerii, organizării și planificării economiei 
naționale.

in esență, noul proiect de lege răspunde necesității 
perfecționării și statornicirii unor reguli și criterii de 
bază pentru stabilirea și aplicarea prețurilor în econo
mie, precum și a cadrului organizat în care se desiă- 
șoară întreaga activitate în acest domeniu. Prin natura 
prevederilor sale, acest proiect de lege a stîrnit un

larg interes nu numai în rîndurile specialiștilor, cl și 
în ale maselor de oameni ai muncii.

în spiritul practicii democratice profund încetățenite 
în societatea noastră, acest proiect de lege este supus 
dezbaterii publice, pentru ca specialiștii din întreprin
deri, centrale industriale, ministere, din toate organi
zațiile socialiste, toți oamenii muncii să-și spună pă
rerea, să-și aducă contribuția Ia îmbunătățirea și de
finitivarea prevederilor sale. în cele ce urmează, pu
blicăm două articole care exprimă punctele de vedere, 
sugestiile și propunerile unor specialiști din econo
mie, în legătură cu proiectul de lege cu privire la re
gimul prețurilor și tarifelor.

CONTRASTE
„Dosarul zburător"

Aproape zilnic, un 
reprezentant al Uzinei 
mecanice de mașini și 
utilaj minier din Baia 
Mare pleacă la Satu- 
Mare. în mină cu o 
servietă, în servietă cu 
un plan și un dosar 
plin de „argumente". 
Și coboară tovarășul 
din Baia Mare la Satu- 
Mare din tren sau ma
șină și, respectuos, 
intră la forul de resort 
(Grupul de uzină 
„Unio") și încep discu
țiile. Ce- vor, în fond, 
cei din Baia Mare? Do
resc să nu mai întîm- 
pine greutăți în reali
zarea planului 
anul viitor, cum 
petrecut în anul 
cesta, datorită 
corelării sarcinilor 
zice cu cererile bene
ficiarilor. Și solicită, 
nici mai mult, nici mai 
puțin, decît reașezarea 
sarcinilor fizice în

în 
s-a 
a- 

ne-
fi-

funcție de cererile con*’ 
crete ale beneficiarilor. 
Cînd aud 
cei din 
Grupului 
„Unio" se
„dosarul cu argumen
te" se închide, se bagă 
în servietă, servieta 
face clic, tovarășul din 
Baia Mare salută res
pectuos și pleacă spre 
casă. Oricum, miine 
se va întoarce să con
tinue discuția, avînd 
probabil și „dosarul cu 
argumente" ceva mal 
gros.

Problema este ce va 
fi acum iarna, dacă se 
înzăpezesc drumurile? 
Desigur, „navetistul" 
poate recurge la tele
fon. Dar nu cu Satu- 
Mare. Ce ar fi să sune 
altundeva ?
Ministerul _______
Construcțiilor de Ma
șini, de care aparțin» 
„Unio"...

așa ceva, 
conducerea 
de uzine 

fac foc.

Poate la 
Industriei

Note bune pentru...

au Îndeplinit
PLANUL ANUAL
INDUSTRIA JUDEȚULUI NEAMȚ

Muncitorii, tehni
cienii și inginerii, co
muniștii din întreprin
derile industriale ale 
județului Neamț și-au 
îndeplinit,’ cu aproape 
40 de zile mai de
vreme, angajamentul 
majorat pe întregul 
an 1971 la producția 
globală și marfă. La 
sfîrșitul lunii noiem
brie, oamenii muncii 
din industria județu
lui realizaseră peste 
plan o producție glo
bală în valoare de 330, 
milioane lei și o pro
ducție marfă de 257 
milioane lei, față de 
300 și respectiv 250 
milioane lei cit pre
vedea angajamentul.

Au fost livrate, 
peste plan, economiei 
naționale 5100 tone 
țevi din oțel, 1345 
tone fire și fibre sinte
tice, 2 600 tone îngrășă
minte cu azot sută la
sută substanță activă, 
1 250 tone hîrtie, 18 500 
tone ciment, 4,5 milioa
ne cărămizi și blocuri 
ceramice, 3 000 mc 
prefabricate din be
ton armat, 1 400 mc 
cherestea de răși- 
noase.

Aceste rezultate

creează premisele în
făptuirii prevederilor 
planului producției 
industriale pe 1971, cu 
cel puțin 16 zile mai 
devreme.

în telegrama adre
sată cu acest prilej 
C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de că
tre biroul Comitetu
lui județean Neamț 
al P.C.R., se spune :

Asigurăm și cu a- 
cest prilej conducerea 
partidului’, pe dum
neavoastră, stimate 
tovarășe N,i c o 1 a e 
Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul 
Neamț, în frunte, cu 
comuniștii, sub con
ducerea organelor și 
organizațiilor de par
tid, însuflețiți de pro- .. 
gramul mobilizator al 
dezvoltării multilate
rale a României so
cialiste, muncind cu 
entuziasm și dăruire, 
își vor aduce o ,și 
mai mare contribuție 
la realizarea preve
derilor actualului plan 
cincinal, la ridicarea 
patriei noastre dragi 
pe noi culmi ale pro
gresului, ale culturii 
și civilizației.

Din capul locului aș vrea să subli
niez că proiectul de lege cu privire 
la regimul prețurilor și tarifelor se 
dovedește a fi un act normativ bine 
închegat și foarte util în etapa ac
tuală. Funcția fundamentală a prețu
rilor în socialism — constînd în ex
primarea cheltuielilor socialmente 
necesare pentru producerea mărfu
rilor și asigurarea concordanței între 
interesele întreprinderii și interesele 
societății în ansamblul ei — este 
pregnant reliefată în cuprinsul aces
tei noi reglementări. Totodată, tre
buie subliniată grija deosebită re
flectată în proiectul de lege pentru 
interesele cetățenilor, ale consuma
torilor, prin statuarea riguroasă a 
normelor de stabilire a prețurilor la 
produsele noi — ceea ce va stăvili, 
fără îndoială, o mișcare a prețurilor 
nejustificată din punct de vedere 
economic.

După părerea mea, socotesc totuși 
că ar fi necesare unele /completări 
sau soluționări practice, mai ales 
pentru cei care urmează să aplice 
aceste prevederi.

• întrucît In articolele 4 și 8 
se prevede stabilirea prețurilor 
pe baza cheltuielilor normate și, 
respectiv, a prețului de cost me
diu la nivel de ramură, este ne
cesară elaborarea, în prealabil 
— de către Comitetul de Stat al 
Planificării, Comitetul de Stat 
pentru Prețuri și alte organe 
centrale de sinteză — a unei 
metodologii concrete de deter

minare a costurilor la nivel de 
ramură.

e Prelevarea taxei asupra 
fondurilor de producție direct 
din beneficii (ca o nouă desti
nație, față de repartizările cu
noscute ale acestora) ar acționa 
în egală măsură ca o pîrghie 
economică de stimulare a în
treprinderilor în gospodărirea 
mai bună a fondurilor de pro-

bilit ca limită — potrivit pre
vederilor articolului 21 — o dată 
avizate in cadrul Comitetului de 
Stat pentru Prețuri, să fie 
înaintate direct de către acesta 
la Consiliul de Miniștri sau la 
Consiliul de Stat — pentru a- 
probare.

• întrucît articolul 44 preci
zează că valoarea de întrebuin
țare este determinantă pentru

UZINA „ELECTROMOTOR" 
TIMIȘOARA

TIMIȘOARA (cores
pondentul „Scînteii", 
Cezar Ioana) : l}zina 
„Electromotor" din Ti
mișoara, una din prin
cipalele unități econo
mice ale județului'Ti
miș. a îndeplinit cu 30 
de zile mai devreme 
sarcinile la producția 
marfă pe anul 1971. 
Concomitent, au fost 
realizate șt sarcinile 
planului de export. 
S-au creat astfel con
diții ca pină la sfîrșitul 
anului întreprinderea 
timișoreană să livreze 
în plus, față de sarcinile 
planificate, produse în 
valoare de 30 milioa
ne lei, depășind, tot
odată, cu peste 2 mi
lioane lei valută și 
planul la export. Rea
lizarea înainte de ter
men a sarcinilor de 
producție este rezulta
tul firesc al activității 
rodnice desfășurate de 
muncitorii și specialiș
tii uzinei pentru în
făptuirea propriilor

măsuri stabilite în adu
nările generale ale sa- 
lariaților. '

Dăruirea și pasiunea 
cu care muncitorii, 
tehnicienii și inginerii 
de la „Electromotor" 
își îndeplinesc impor
tantele lor obligații de 
producție capătă di
mensiuni noi dacă 
menționăm faptul că 
sarcinile acestui prim 
an al cincinalului sînt 
cu 14 la sută mai mari 
decît realizările din a- 
nul precedent, iar cele 
la export cu 28 la 
sută. Numai la sorti
mentul motoare e- 
lectrice cu putere de 
peste 0,25 KW s-a în
registrat o creștere de 
35 la sută. A sporit; de 
asemenea, producția 
de bunuri electrocas- 
nice, uzina livrînd la 
fondul pieței cantități 
sporite de aspiratoare 
de praf, ventilatoare 
de masă, radiatoare cu 
ventilator etc.

Am citit cu deosebit interes proiec
tul de lege cu privire la regimul 
prețurilor și tarifelor. Afirmăm cu 
toată convingerea că el clarifică o 
multitudine de aspecte privind mo
dul concret în care urmează a se 
proceda in domeniul prețurilor, al 
utilizării acestei importante pîrghii 
economice. în rîndurile ce urmează 
ne oprim asupra unui element cu 
totul nou în practica noastră econo
mică : introducerea taxei asupra 
fondurilor de producție, care ur
mează a fi inclusă în prețul de cost 
al produselor. Considerăm că această 
taxă, pe de o parte, va stimula uni
tățile economice în utilizarea mai 
eficientă a fondurilor fixe și a mij
loacelor circulante, precum și a fon
durilor destinate investițiilor, iar, pe 
de altă parte, va constitui o sursă 
sigură de venituri ale bugetului sta
tului.
, Totuși, sintem de părere că 

funcțiile stimulatorii ale acestei 
noi pirghii economico-financiare 
ar putea fi valorificate mai 
bine dacă taxa nu s-ar constitui 
ca element al prețului de cost, 
ci s-ar vărsa din beneficii. 
Justificăm această idee cu ur
mătoarele argumente :

a) Taxa pe fonduri reprezintă, prin 
natura sa economică, o parte din 
venitul net. Faptul că în prețul de 
oost sînt cuprinse și alte forme ale 
venitului net nu constituie un mo
tiv ca și această taxă să fie inclusă 
în prețul de cost. De al.tfel. tendința 
excesivă de a încărca prețul de cost 
cu tot felul de sume, care efectiv 
nu sînt costuri, este dăunătoare, 
deoarece va face în cele din urmă

Uzina de utilaje și piese 
de schimb pentru materia
le de construcții din Su
ceava a intrat în funcțiu
ne în ianuarie 1969. Colec
tivul uzinei este foarte tî- 
năr : vîrsta medie — sub 23 
de ani, majoritatea munci
torilor fiind crescuți și ca
lificați aici, la locul do 
muncă.

Anul acesta, colectivul 
uzinei va realiza o produc
ție globală în valoare de a- 
proape 100 milioane de lei. 
Ea cuprinde o bogată gamă 
de utilaje și peste 10 000 
piese de schimb pentru 
industriile cimentului și 
lianților, ceramicii și pre
fabricatelor din beton, de 
geamuri și mijloace rutiere 
utilizate în construcții ș.a.

Vorbindu-ne despre pro
ducția uzinei, despre faptul 
că toți parametrii tehnico- 
funcționali din proiectul de 
investiție s-au atins și de
pășit mai 'devreme cu două 
trimestre, iar la o serie de 
indicatori, printre care pro
ductivitatea muncii, încă 
din trimestrul II anul tre

cut, interlocutorii noș
tri au subliniat că uti
lajele și p'esele de schimb 
fabricate aici fac parte din 
serii mici și unicate, cum 
ar fi bunăoară : instalații 
pentru filtre în fabricile de 
ciment, graifere pentru ba
lastiere și industria cimen
tului, subansamble pentru 
reductoare. cuptoare rota
tive pentru uscat zgură și 
alte asemenea produse so
licitate de economia națio
nală.

în curs de asimilare și fa
bricație se află instalații de 
amestecat pentru industria 
azbocimentului, silozuri 
pentru ciment — cu capa
cități de 500 m c, vagoneți 
pentru industria ce-amică. 
Din 1972 se vor produce și 
graifere plutitoare, mecani
zate și automatizate, pentru 
extragerea agregatelor de 
pe fundul rîurilor și al lacu
rilor. Este un utilaj complex 
care se va realiza pentru pri
ma dată în țară. Dar și alte 
produse — cum sînt sabo- 
ții pentru șlefuit geam, ma
trițele pentru plăcile ondu-

Precizări
ducție. Totodată, ar evita o se
rie de calcule suplimentare care 
ar trebui efectuate în unități 
pentru repartizarea taxei pe 
produse, în ipoteza în care a- 
ceasta s-ar include în prețul de 
cost.

• De asemenea, consider că 
pentru a preveni întîrzierile în 
stabilirea prețurilor la produ
sele noi, în paralel cu fixarea 
judicioasă a grupelor și sub
grupelor de produse în vederea 
încadrării acestora, ar fi nece
sar ca documentațiile de prețuri 
respective, al căror nivel de
pășește prețul cel mai mare sta

ca prețul de cost să nu reflecte In 
mod fidel cheltuielile reale.

b) Se știe că indicatorul de preț 
de cost are o sferă de cuprindere 
mai restrînsă decît indicatorul bene
ficiu. Acțiunea stimulativă a prețu
lui de cost se termină o dată cu 
ieșirea produsului din procesul de 
fabricație. Faza desfacerii produse
lor nu este reflectată de prețul de

binevenite |
asigurarea corelațiilor intre pre
țurile diferitelor bunuri de con
sum, iar concretizarea acesteia 
este prea larg definită în acest 
articol, nefiind de pildă reținute 
ideea de noutate și caracterul 
modern al produsului, apare ne
cesitatea stringentă — pentru 
orientarea muncii practicienilor 
și prevenirea arbitrariului in 
domeniul prețurilor — a stabi
lirii de către Comitetul de Stat 
pentru Prețuri, pentru fiecare 
grupă de produse în parte, a 
unor criterii de determinare a 
calității specifice, diferențiate, 
care — pe baze științifice — să

permită măsurarea și urmărirea 
evoluției în timp a tuturor ca
racteristicilor ce definesc valoa
rea de întrebuințare, realizarea 
unui aspect estetic atrăgător, în 
condițiile unei cit mai largi va
rietăți de sortimente.

• O altă problemă asupra căreia 
vreau să mă opresc se referă la sta
bilirea prețurilor cu amănuntul pen
tru bunurile de consum importate, 

în acest sens, cred că ar
ticolul 77, litera a, ar trebui 
completat cu cuvintele „cu 
avizul prealabil al ministerului 
producător”, pentru a preveni 
unele corelări făcute prin apre
ciere, care ar putea crea ano
malii de prețuri între bunurile 
de consum din import și pro
duse similare din țară — afec- 
tînd desfacerea producției in
terne.

în sfîrșit, consider că în capitolul 
privind răspunderile și sancțiunile 
este normal să fie stabilite și răs
punderile organului care coordonea
ză pe întreaga economie . problema 
prețurilor, respectiv ale Comitetului 
de Stat pentru Prețuri; care regle
mentează, . îndrumă, controlează și 
avizează stabilirea prețurilor și ta
rifelor.

Ion TROACA
directorul Direcției plan financiar 
și prețuri din Ministerul 
Industriei Ușoare

cataloage
preo-

informativă
Contlnulnd o 

cupare 
mai largă — inaugu
rată încă 
1970, prin tipărirea u- 
nui „Buletin" menit a 
dezbate 
aspecte 
creației 
inței și 
nești — Consiliul Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie a inițiat, 
nu demult, editarea u- 
nei serii de cataloage. 
Unul dintre acestea, 
de pildă, este des
tinat aparaturilor de 
investigație și are un 
dublu 
de a 
tință 
acest 
tățile 
inclusiv cele mai re
cente ; de a facili
ta împrumuturile „și. 
schimburile de apăra- li 
tură între diferitele 
nuclee de cercetători. 
De altfel, se căuta de 
mai multă vreme o 
cale de soluționare a 
procurării pe moment 
a unor utilaje de cer
cetare; cele de folosin
ță ocazională sau tem
porară/' Instalațiile de 
bază, indispensabile 
diverselor laboratoa
re. se asigură prin do-

din anul

principalele 
șl sarcini ale 
din sfera ști- 
tehnicii româ-

scop practic,: 
aduce la cunoș- 
specialiștilor din 
domeniu capaci- 
tehnice proprii,

tare. Dar cea de utili
tate accidentală, a că
rei necesitate nici nu 
poate să nu fie prevă
zută întotdeauna din 
capul Tocului, ea apă- 
rînd pe parcurs ? Or, 
avînd la 
un catalog care 
prinde, pe 
toate aparatele de a- 
cest fel existente 
țară, membrii 
selor colective 
fice știu unde 
să se adreseze 
împrumutarea 
schimbarea lor 
aparate. Utile 
cataloagele i 
destinate străinătății, 
prin care se populari
zează cele mai de sea
mă preocupări și re
zultate ale științei și 
tehnicii noastre actua
le,. Traduse în cîteva 
limbi'.de largă circu
lație, acestea fac cu
noscute realizările 
proprii peste hotare, 
sporindu-le astfel ac
cesul spre piața mon
dială a valorilor „in
teligenței tehnico-știin- 
țifice". Cataloagele se 
înscriu ele însele cu 
note bune, ca exemplu 
de spirit practic apli
cativ.

1 
dispoziție 

cu- 
institute,

în 
diver- 
științi- 
anume 
pentru 

sau 
1 pe alte 
: sînt și 
C.N.S.T.

siderăm că deficiențele care s-au 
constatat în trecut și care mai apar 
și în prezent în activitatea unor în
treprinderi industriale, îndeosebi în 
oe privește calitatea produselor și 
existența stocurilor greu vandabile, 
se datoresc în parte atît subaprecierii 
indicatorului beneficiu, cit și faptu
lui că se atribuie prețului de cost 
funcții pe care nu le are.

0 nouă pîrghie eco-
nomico-financiară

cost. Așa, de exemplu, un produs 
fabricat fără desfacere asigurată sau 
un produs de calitate necorespunză
toare refuzat de client nu au nici o 
influență directă și imediată asupra 
prețului de cost, întreprinderea ne
fiind afectată în interesele sale, în 
cazul cînd stimularea și aprecierea 
activității ei se fac în principal pe 
baza acestui indicator. Alta este si
tuația cînd stimularea se face pe 
baza beneficiului. în acest caz, 

întreprinderea va fi cointeresată 
în egală măsură în toate fazele 
procesului de producție și cir
culație, pînă la obținerea rezul
tatului final : beneficiul. Con-

c) In cazul cuprinderii taxei în 
costuri se va produce o majorare a 
prețului de cost al produselor pe 
economie, ceea ce va avea drept 
efect sporirea volumului valoric al 
stocurilor și, deci, creșterea necesa
rului de mijloace circulante pentru 
finanțarea acestui spor. Aceasta în
seamnă că introducerea taxei pe fon
duri va necesita sporirea resurselor 
bugetului și a resurselor de creditare 
cu o sumă ce nu este neglijabilă. în 
cazul vărsării taxei din beneficiu, 
această majorare artificială a va
lorii stocurilor nu va avea loc. '

d) Trecerea taxei în cadrul prețu
lui de cost presupune sporirea con

siderabilă a volumului de lucrări le
gate de repartizarea taxei asupra 
tuturor produselor fabricate, pe baza 
unor criterii mai mult sau mai puțin 
justificate. în opoziție cu aceasta, 
prelevarea taxei din beneficiu este 
o operație simplă, care nu provoacă 
nici un fel de complicații. Avînd în 
vedere cele arătate, considerăm că 
sub toate aspectele soluția prele
vării^ taxei din beneficiu este prefe
rabilă soluției de cuprindere a taxei 
In prețul de cost.

După cum am arătat, taxa pe fon
duri are toate însușirile necesare 
pentru a deveni un instrument de 
cointeresare a unităților economice 
în utilizarea cit mai rațională 
a fondurilor de investiții și a 
mijloacelor de producție existente.

O problemă de mare impor
tanță, a cărei soluționare poate 
determina succesul scontat al 
introducerii acestei măsuri, este 
cea a legării taxei asupra fon
durilor de producție de sistemul 
cointeresării materiale a unită
ților economice și a colectivelor 
acestora. Neglijarea acestui as

pect ar putea avea drept urmare 
transformarea taxei pe fonduri în- 
tr-o simplă formă de prelevare a 
venitului net la bugetul statului, fără 
influență stimulatorie asupra unită
ților economice, așa cum este, de 
exemplu, impozitul pe circulația 
mărfurilor.

Gheorghe PARASCHIV, 
director general adjunct 
Eugen SCHMIDT, 
economist principal 
Ministerul Finanțelor

Cascada comisiilor

late din azbociment etc. — 
aduse pînă nu de mult din 
import, sînt fabricate azi în 
uzina suceveană.

— Prin asimilarea și fa

șorarea cheltuielilor valu
tare ale statului — ne-a 
spus secretarul comitetului 
de partid.

El mai observa că, in

că in uzină își duce viața o 
puternică organizație de 
partid, pentru că în jurul 
ei s-a creat și sudat un co
lectiv asemănător. în aceste

METALURGIE
MODERNĂ

ÎN LUNCA SUCEVEI
bricarea in termene scurte 
a unui bogat nomenclator 
de piese' de schimb, nece
sare utilajelor aduse din 
import — colectivul nostru 
își aduce contribuția la mic

prezent, colectivul uzinei 
este in măsură să îndepli
nească orice sarcini de pro
ducție. indiferent de volu
mul și specificul lor. Este 
posibil acest lucru, pentru

condiții învață, prin cursuri 
de calificare la locul de 
muncă, circa 380 de tineri, 
urmind ca cei mai meri
tuoși din rîndurile lor să 
fie selecționați și promovați

La forme de pregătire supe
rioare, pentru a deveni mai 
tîrziu maiștri și subingineri.

De pe acum. încă, în u- 
zină sînt pregătite aceste 
cadre ; pentru că din tri
mestrul IV 1972 capaci
tatea de producție a uni
tății aproape că se va du
bla, ca urmare a unui plan 
de investiții mobilizator, in 
curs de materializare.

Iată cum. în lunca Suce
vei, în peisajul industrial al 
ei, chimia, matematica și 
fizica (formularea ii aparți
ne tovarășului director Ion 
Lucaci) devin științe obli
gatorii. fără de care nu se 
poate realiza producția de 
mărci de oțeluri înalt a- 
liate. fără de care nu s-ar 
putea concepe fabricarea pe 
utilaje moderne a unor re
pere în greutate de la 50 
grame pînă la 5 500 kg.

— Cînd cunoști însușirile 
reale ale oamenilor din.u- 
zina noastră. seriozitatea 
în muncă, nici nu-ți vine să 
crezi că mai sînt încă unii 
tineri cărora să nu le placă

să muncească, ne-a spus 
maistrul principal Victor 
Harabagiu, specialist in 
S.D.V.-uri, cu vechime în 
producție din anul 1938.

Omul acesta, trecut de 50 
de ani, a contribuit ca, nu
mai în doi ani, in atelie
rul pe care-1 conduce să se 
realizeze peste 3 000 de ti
puri de S.D V.-uri. Ne-a 
spus că mai dorește ca, pînă 
la ieșirea sa la pensie, să 
formeze cel puțin 10 înlo
cuitori foarte pricepuți.

Cum arătam înainte. în 
secțiile întreprinderii lu
crează îndeobște tineri cali
ficați din 1969 încoace. Cu 
toate acestea, sarcinile de 
producție se îndeplinesc și 
se depășesc în mod con
stant, cu o deplină matu
ritate profesională. Ca o 
dovadă : în cele zece luni 
ale acestui an, sarcinile de 
producție au fost îndepli
nite și depășite. Așa iși 
propun să muncească oa
menii uzinei în întreg cin
cinalul...

Sever UTAN

I.C.M. Qîmbovița 
trebuia să dea în func
țiune, încă de la 30 oc
tombrie 1969, la Nu
cet și Ghergani. două 
magazii de cereale. 
Cînd beneficiarul — 
întreprinderea de va
lorificare a cerealelor 
Dîmbovița — se pre
gătea să le preia, 
I.C.M. Dîmbovița a a- 
nunțat că a adoptat 
alte soluții, care să 
ducă la ieftinirea lu
crărilor și grăbirea ter
menului de punere în 
funcțiune. I.V.C. a 
acceptat, iar I.C.M. 

aplicat. Dar 
fost nici ief- 
nici durabile...

le-a 
n-au 
tine, .... ____ ....__
în august anul trecut, 
comisiile de prerecep- 
ție au considerat că 
soluțiile adoptate nu 
sînt potrivite. . S-au 
adoptat măsuri' de 
consolidare. Construc
torii s-au apucat de 
treabă, cheltuind cu 
remedierea lucrărilor 
prost executate peste 
125 000 lei. A venit
timpul recepției. Dar

membrii comisiei nu 
s-au încumetat 
asume 
și să 
lucrările 
nate și 
ziile ar putea fi folo
site. S-a recomandat, 
totuși, preluarea ma
gaziilor și darea lor in 
folosință înainte de e- 
fectuarea recepției de
finitive, soluție cu care 
I.V.C. nu este de acord, 
în timp ce cearta con
tinuă, în fața porților 
ambelor magazii stau 
sub cerul liber, încă de 
la recoltat, mii de to
ne de cereale. Din 1969 
construcțiile amintite 
au fost vizitate de 
multe comisii, una mai 
specializată decît alta. 
Toate au stabilit cu 
precizie cine este be
neficiarul, cine este 
constructorul și cine a 
executat proiectele. Nu 
au stabilit însă un lu
cru, și anume : 
suportă pagubele 
cînd ? Așadar, se 
teaptă ultima comisie. 
Cea de imputare.

să-și 
răspunderea 

semneze că 
sînt termi

că rnaga-

cine
Și 

aș-

specială"
pen tru bășici în palme

Vița de vie este o 
plantă cu dichisurile 
ei. Din primăvară și 
pînă toamna trebuie 
făcute numeroase lu
crări de îngrijire. Or, 
pentru toate acestea se 
cer unelte speciale : 

. foarfeci, ferăstraie, co- 
soare, la care se a- 
daugă bricegele folosi
te la altoit. Numai că 
aceste așa-zis unelte 
mici dau mare bătaie 
de cap . viticultorilor. 
Nemulțumirile 
putut exprima 
cu tot curajul, 
cum. La o 
consfătuire în 
ma mecanizării în vi
ticultură care a avut 
loc la stațiunea expe
rimentală viticolă din 
Iași, organizatorii au 
avut ideea bună de a 
prezenta, într-un stand 
special amenajat, unel
tele mici folosite de 
podgoreni. Totodată, au 
invitat, la fața locu
lui. pe reprezentanții 
fabricilor. Puteau fi 
văzute aci bricege de 
altoit cu arcul rupt 
și' lama tocită îneît nu 
se putea tăia cu ele : 
foarfeci ale căror mî-

bășici 
care 

și a 
mult 
taie

și le-au 
pe față,
Și iată 
recentă 
proble-

nere provoacă 
în palmele celor 
lucrează cu ele 
căror lamă mai 
strivește decjt
coarda de viță. Fiecare 
din acestea purtau 
marca fabricii INOX- 
București. Ferăstraiele 
— cine le-a conceput 
așa ? — au dinții în
dreptați înainte în loc 
să fie invers. împins 
cu putere, ferăstrăul 
se rupe. Reprezentan
ții fabricilor producă
toare — cei prezenți, 
căci n-au fost toți — 
au rămas surprinși de 
asemenea anomalii. 
Directorul de la INOX- 

' București, încolțit de 
podgoreni, a adus mo
tivări. Unele întemeia
te. altele nu. Printre 
cele din urmă a fost si 
afirmația că n-a știut 
cum se lucrează cu bri
cegele de altoit vie. Că 
dacă știa, le făcea... 
Iată de ce viticultorii 
i-au invitat pe produ
cătorii de unelte mici 
să lucreze măcar o zi 
cu ele la vie... așa ca 
să facă si ei bășici în 
palme.
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Vizita ministrului afacerilor
externe al Regatului Maroc, 

ÂWellatif Filali
ta Ministerul Afacerilor Externe 

»-au încheiat, luni după-amiază, con
vorbirile oficiale intre ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, și 
ministrul afacerilor externe al Rega
tului Maroc, Abdellatif Filali.

In continuare, a avut loc solemni
tatea semnării acordurilor privind 
transporturile aeriene civile, colabo
rarea în domeniul turismului și des
ființarea vizelor pentru călătoriile in
tre România și Maroc.

Din partea română, documentele au 
fost semnate de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, iar din 
partea marocană de Abdellatif Fi
lali, ministrul afacerilor externe al 
Marocului.

De asemenea, au fost semnate pro
tocolul celei de-a doua sesiuni a Co
misiei mixte româno-marocane de 
cooperare economică și protocolul pri
vind schimburile comerciale de măr
furi intre România și Maroc pe anii 
1972—1975.

Protocoalele au fost semnate de 
Florian Stoica, director general ad
junct în Ministerul Comerțului Ex
terior, și Abdelaziz Bennani, ambasa
dor, directorul Direcției cooperării e- 
conomice și culturale din M.A.E.

La solemnitatea semnării documen
telor au asistat Ion Cosma. ministrul 
turismului, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Vasile Mircea, amba
sadorul României în Maroc, funcțio
nari superiori din M.A.E. și M.C.E., 
precum și persoanele oficiale care II 
însoțesc pe ministrul marocan în vi
zita în țara noastră.

Cu acest prilej, miniștrii afacerilor 
externe, Corrieliu Mănescu și Abdel
latif Filali, și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatul convorbirilor pur
tate, pentru acordurile și protocoalele 
încheiate, subliniind contribuția aces
tora la lărgirea relațiilor de priete
nie. colaborare și cooperare economică 
între România și Maroc, în interesul 
ambelor popoare.

*
în cursul aceleiași zile, ministrul 

afacerilor externe al Regatului Maroc, 
Abdellatif Filali, a făcut o vizită la 
Ministerul Comerțului Exterior, unde 
a avut o întrevedere cu ministrul 
Cornel Burtică.

(Agerpres)

Dineu in onoarea ministrului 
afacerilor externe, Corneliu Mănescu
Ministrul afacerilor externe al 

Regatului Maroc, Abdellatif Filali, 
a oferit, luni seara, un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor exter
ne al- Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu.

Au participat Ion Cosma, minis
trul turismului. Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor industriale, 
Anghel Alexe, președintele Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, membri ai conducerii 
unor instituții centrale, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior.

Au luat parte, de asemenea, șefi ai

unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

In timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, cei 
doi miniștri ai afacerilor externe au 
toastat în sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a Maiestății Sale Hassan II, regele 
Marocului, a președintelui Consiliu
lui de Miniștri. Ion Gheorghe Mau
rer, și a primului ministru, Mohamed 
Karim Lamrani, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și popoare, 
pentru cauza păcii și colaborării in
ternaționale.

(Agerpres)

Turneul Teatrului de Comedie

din Budapesta
fncepînd de luni, Teatrul de Co

medie din Budapesta este oaspetele 
publicului românesc. înființat în anul 
1896. acest teatru s-a afirmat în via
ța artistică a Republicii Populare 
Ungare ca un valoros colectiv dra
matic, în interpretarea căruia au 
văzut lumina rampei lucrări repre
zentative din repertoriul original și 
universal.

Cu prilejul turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră, Teatrul de 
Comedie, din Budapesta va susține 
pe scena unor teatre din București

și Timișoara mai multe spectacole cu 
piesele : „Defecțiune tehnică", co
medie de Szakonyi Karoli, în regia 
artistului emerit Vârkonyi Zoltăn, de 
două ori laureat al „Premiului Kos
suth" și „Joc de pisici", tragi-conie- 
die de Orkeny Istvan, în regia lui 
Szekely Găbor. Din distribuția ambe
lor spectacole fac parte cunoscut! 
actori budapestani, printre care ar
tiștii emeriți Bulla Elma, Păger An
tal, Sulyok Măria și Greguss Zoltăn.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol de colaborare și cooperare 
economică si tehnică între Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei și Ministerul Industriei Petrolului din If.R.S.S.

In Capitală a fost semnat luni la 
amiază un protocol privind colabora
rea directă între Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei și Ministerul 
Industriei Petrolului din U.R.S.S., 
pentru perioada 1972—1975.

Conform prevederilor din protoco- 
lul-cadru privind colaborările directe 
între ministerele din țările membre 
ale C.A.E.R., aprobat de Comisia 
guvernamentală de colaborare și coo
perare economică și tehnică, docu- 
mentuT-încheiat se referă in princi
pal la perfectarea unor acțiuni de

interes reciproc în probleme de co
laborare tehnico-științifică și coope
rare.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, iar 
din partea U.R.S.S. de V. D. Șasin, 
ministrul industriei petrolului.

Au fost prezenți membri ai con
ducerii ministerului, precum și am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V. I, Drozdenko.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații de activiști 
ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Luni a sosit în Capitală o delega
ție de activiști ai Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, condusă de 
Mihailo Braiovici, membru al Comi
tetului Central al Uniunii Comuniști
lor din Muntenegru, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită de 
schimb de experiență în țara noastră. 
La sosire, pe aeroportul Oțopeni, de

legația a fost întîmpinată de Aldea 
Militarii, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Petre, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Recepție cu prilejul sărbătorii
naționale a Finlandei

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Finlandei, ambasadorul acestei țări la 
București, Kaarlo Velikko Măkelă, a 
Oferit luni după-amiază o recepție în 
saloanele ambasadei.

La recepție au participat Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Mihai Suder și Mircea 
Malița. miniștri, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și instituții

centrale, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

*
In aceeași zi, ambasadorul Finlandei 

a rostit o cuvîntare la posturile de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a reprezentantului 
personal al președintelui Sudanului

Cronica zilei

Luni seaj-a a sosit la București 
dr. Osman Omar Al. Hadhari, repre
zentant personal al președintelui 
Republicii Democratice Sudaneze, 
Gaafar Mohammed el Numeiry. El 
este însoțit de Suleiman Babikir 
Suleiman, consilier prezidențial.

Oaspeții au fost întimpinați la ae
roport de Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, și Petru Bur
lacu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

(Agerpres)

Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Egipt va face o vizită 

oficială in țara noastră
La invitația guvernului' Republicii Republicii Arabe Egipt, dr. Aziz 

Socialiste România, .prim-vicepre- Sedki, va face o Vizită oficială în țara 
ședințele Consiliului de Miniștri al noastră între 8 și 14 decembrie a.c.

Vizita directorului general al 
Organizației Planului din Iran

Directorul general al Organizației 
Planului din Iran, Khodadad Far- 
manfarmaian, care face o vizită ofi
cială în țara noastră, a avut, luni di
mineața, o întrevedere cu Maxim 
Berghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

Au participat Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, membri 
ai conducerii unor ministere eco
nomice. președinți ai subcomisiilor 
mixte de cooperare pe ramuri indus
triale. Au luat parte Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la București, și 
membri ai ambasadei.

în cursul întrevederii, cele două 
părți s-au informat reciproc asupra 
concepției de planificare în cele două 
țări, precum și asupra obiectivelor 
dezvoltării economice în viitor. Abor- 
dîndu-se probleme privind lărgirea 
colaborării și cooperării româno-ira- 
niene, cele două părți au analizat po
sibilități concrete de conlucrare 
avantajoasă in variate sectoare și ra
muri economice.

+
Luni după-amiază, Iosif Banc, vi

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și ape

lor, l-a primit pe Khodadad Farman- 
farmaian, directorul general al Or
ganizației Planului din Iran.

In cadrul întrevederii, la care au 
participat Gheorghe Lazăr. adjunct 
al ministrului industriei lemnului, Ion 
Bazac, adjunct al ministrului indus
triei ușoare, Sadegh Sadrieh', amba
sadorul Irariului la București, și alte 
persoane oficiale, au fost discutate 
aspecte actuale ale colaborării și coo
perării tehnico-economice fomâno- 
iraniene, îndeosebi în domeniile agri
culturii și silviculturii, industriei lem
nului, industriei alimentare și ușoa
re, trecîndu-se, totodată. în revistă 
noi posibilități de dezvoltare și di
versificare a conlucrării fructuoase in 
aceste sectoare economice.

★
Directorul general al Organizației 

Planului din Iran a avut, de aseme
nea, o întîlnire cu loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini.

+
în onoarea oaspetelui, ministrul ro

mân al comerțului exterior, Cornel 
Burtică, a oferit un dejun, iar amba
sadorul Iranului la București a oferit 
un dineu. (Agerpres)

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Stefan Voi tec, a trimis lui 
Paul Struye și Achile Van Acker 
telegrame de felicitare cu prilejul 
realegerii în funcțiile de președinte 
al Senatului și, respectiv, al Camerei 
Reprezentanților din Parlamentul 
belgian.

★
Ministrul relațiilor externe al Re

publicii Chile, Clodomiro Almeyda, 
a trimis o telegramă ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
prin care mulțumește pentru felici
tările adresate cu ocazia centenaru
lui Ministerului Relațiilor Externe al 
Republicii Chile.

★
Luni au sosit la București Gheorghi 

Markov, prim-secretar ai Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S., și A. Koso- 
rukov, șeful Comisiei de relații ex
terne al Uniunii, pentru semnarea 
Convenției de colaborare între cele 
două uniuni de creație.

★
In Capitală a sosit o delegație eco

nomică egipteană în frunte cu Hamed 
Mahmoud Habib, prim-secretar de 
stat la Ministerul Industriei Petro
lului și Resurselor Minerale din 
Republica Arabă Egipt. Membrii de
legației vor purta tratative cu repre
zentanți ai Ministerului Comerțului 
Exterior și ai altor ministere econo
mice privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării tehnico-economice și 
vor participa la lucrările de pregă
tire a celei de a șaptea sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româno- 
egiptene de cooperare economică și 
tehnică, care va avea loc în curînd 
la București.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Ciștigurile concursului nr. 48 din

1 decembrie 1971 :
Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 

25% a 100 000 Iei ; a 2-a : 1,45 a 
51 089 lei ; a 3-a : 9,95 a 7 445 Ipi ; 
a 4-a : 52,40 a 1 414 lei ; a 5-a : 
149,45 a 496 lei ; a 6-a : 4 900,65 a 40 
lei.

REPORT CATEG. 1 : 630 122 lei.
Extragerea a II-a : Cat. B : 7,65 

variante a 11 768 lei ; C : 33,70 a
2 671 lei ; D : 1 872,80 a 60 lei ; E : 
132,65 a 200 lei ; F : 2 962,90 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 90 026 lei.
Ciștigul de 100 000 lei a revenit 

participantului NEGOIȚĂ ION din 
comuna Rîureni — Vîlcea, iar cel 
de 51 089 lei participantului BODO 
SANDOR, din Cluj.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Știri 
culturale

In parcul orașului Roman au fost 
dezvelite zece statui reprezentind mari 
personalități ale culturii noastre 
născute pe melea'gurile Moldovei. 
Printre acestea se numără cele ale 
lui Miron Costin, Ion Creangă, Mihai 
Eminescu, Mihail Sadoveanu și Geor
ge Enescu. In acest fel, edilii ora
șului cinstesc numele și opera aces
tor mari cărturari, care și-au legat 
numele de aceste meleaguri.★

Concertul de luni seara al Filarmo
nicii de Stat din Oradea a avut în 
program uvertura „Moldova" de 
Caudelia, „Rapsodia albastră" și „Un 
american la Paris" de Gershwin, 
„Facerea lumii" de Milhaud. Și-a dat 
concursul Leslie Wright din Ecuador.

(Agerpres)

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA IA ȘAH*
„CUPA CAMPIOANELOR EUROPENE"

Elisabeta Polihroniade printre fruntașe, după 9 runde. „Me
morialul Alehin" — Fl. Gheorghiu a pierdut la Stein, în runda 

a /X-a

• Runda a 4-a a „Cupei campioa
nelor europene" la șah a programat 
citeva partide importante pentru con
figurația clasamentului. Reprezen
tanta României, Elisabeta Polihro
niade, a jucat cu maestra cehoslovacă 
Vokralova. Avînd piesele albe, Poli
hroniade a obținut în jocul de mij
loc avantaj material, care s-a dovedit 
decisiv. La mutarea a 32-a, Vokra
lova s-a recunoscut învinsă. Campi
oana noastră totalizează acum 2,5 
puncte, ocupînd locul doi-trei, la ega
litate cu iugoslava Konarkovska. Ex
celent se comportă lidera turneului, 
maestra maghiară Maria Ivanka, a- 
flată la a patra victorie consecutivă.

Ea a cîștigat în numai 29 de mutări 
la Wasnesky.
• „Memorialul Alehin", marele tur

neu internațional de șah care se des
fășoară în aceste zile la Moscovă, a 
continuat cu partidele din cea de a 
9-a rundă. Fostul campion mondial, 
Tigran Petrosian (jucînd cu piesele 
negre), l-a invins în 36 de mutări pe 
iugoslavul Parma. Tot cu piesele ne
gre, Stein a cîștigat în 34 de mutări 
la Florin Gheorghiu, iar marele ma
estru american Byrne a pierdut, cu 
albele, în fața lui Korcinoi.

în clasament conduce Stein 
(U.R.S.S.) cu 6,5 puncte, urmat de 
Petrosian 5,5 puncte și o partidă în
treruptă.

MÎINE LA FOTBAL

O etapă deschisă oricărui 
rezultat
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Leo- 
fost 

unei
nent în rezervă 
nard Mociulschi, 
comandant al 
mari unități de vină- 
tori de munte, căruia 
cărăruile dintre brazi 
și ienuperi i-au păstrat 
în chip uimitor vi
goarea.

— Urcam odată de 
la Pietrele ltii Solomon 
la Postăvarul cu o 
subunitate de recruți, 
ai căror pași de plumb 
n& trăgeau înapoi — 
povestește ofițerul. Și 
tocmai atunci ne-a a- 
juns din urmă de pe o 
potecă lăturalnică bă- 
trînul general, cu pașii 
lui neașteptat de ușori. 
S-a oprit dumnealui, 
am oprit și eu subuni
tatea, l-am înconjurat. 
Știe să vorbească atît 
de frumos despre mun-
— le-a zis — cum se 
pleacă la picioarele 
voastre stîncile, brazii, 
munții. Acum vă tre
mură, încă, genunchii 
de greul urcușului, dar 
mii ne vă veți deprinde 
să luați cu asalt zidu
rile de piatră în rapel. 
Cu cit ești mai sus, cu 
atit vezi mai bine va
tra strămoșească, țara 
pe care ești chemat să 
o aperi !“ Și de acolo 
drumul li s-a părut tu
turor mai ușor...

în concepția vânăto
rilor de munte, și nu 
numai a lor, coroana 
Carpaților este o spi
nare tare a țării, o ce
tate inespugnabilă. Fe
rită pe o latură de tă
riile Carpaților Orien
tali, România anilor 
T6—’17 se apăra de in
vadatori în Moldova 
bătăliilor de la Oituz, 
Mărăști și Mărășești ; 
sprijinită pe Carpații 
Meridionali și Apuseni. 
România din August 
’44 izola și strîngea ca 
într-un clește armatele 
hitleriste. Făurite mai

T A Ș I
mult din oameni de la 
munte, batalioanele de 
moți, unitățile de vi- 
nâtori de munte au 
știut să se lupte din 
Apuseni pînă in Tatra, 
adunind in filele isto
riei pagini de strălu
cite tradiții de luptă, 
tradiții eroice. Azi, a- 
cele pagini eroice le 
continuă, sub altă con
stelație, sub constela
ția socialismului, a- 
cești ostași vrednlck 
Mineri sau tăietori de 
lemne, ciobani sau 
constructori de mașini, 
energeticieni sau ca
banieri, aproape toți 
oameni de la munte, 
străbat de-a lungul și 
de-a latul masivii car
patini, stabilesc per
formanțe de masă in
tr-o activitate care este 
și militară, dar și spor
tivă în același timp. 
Instrucția lor e aspră 
ca și clima înălțimilor, 
dar și căldura pe care 
o simt realmente la 
orice pas este mare, 
emană de la popor, de 
la cei cu care colabo
rează strîns — gărzile 
patriotice, formațiunile 
de pregătire a tinere
tului pentru apărarea 
patriei — de la părin
ții sau frații ostașilor j 
nu e cabană, nu e casă 
pe munte unde ostașii 
să nu găsească căldu
ră, sprijin, ajutor, în
țelegere, concurs pen
tru îndeplinirea mi
siunii. Pentru că în 
vîrf de munte — ca șl 
oriunde în altă parte 
— apărarea patriei 
este privită ca o dato
rie a întregului popor.

...La 
intrat 
turile, 
nosc, 
cît

munte, iarna a 
in toate drep- 
dar ostașii cu- 

mai
... toate, anotimpul 
datoriei militare. Dacă 
veți 
tăți 
salt

bine de-

subuni- 
cu a- 

de deasu-
vedea 
luind

__  virfuri 
pra norilor, sau plon- 
jînd impetuos cu schiu-

din 
ne
din 
cu 

siguranță un comunist 
sau utecist — poate 
maiorul Nicolae Anca, 
poate locotenentul ma
jor Ilie Puran. poate 
locotenentul Constan
tin Spurcaciu sau lo
cotenentul Constantin 
Ștefănescu. Iar loco-, 
tenentul care se plea
că cu grijă asupra ca
lului care dă semne de 
oboseală e poate me
dicul veterinar Gabriel 
Lădaru, fiul unui brav 
luptător din războiul 
antifascist. Vînătorii de 
munte care au despe
recheat tunurile de la 
mașini și le împing pe 
cărări înguste îl au, 
poate, în preajmă pe 
colonelul Nan Onoriu 
— veteranul de război. 
Sau dacă undeva, în 
Făgăraș, veți întîlni 
un vînător de munte 
care in timpul său li
ber face fotografii, a- 
dună roci și flori, în
cercați să-1 chemați pe 
nume, probabil este 
locotenentul major Je- 
nică Chiper care scrie 
o lucrare despre dru
murile alpine.

Undeva, atiț de a- 
proape de cer, la o ca
bană a vinătorilor de 
munte, soldatul Iosif 
Blei, pietrar de mese
rie, cioplește scene in
spirate din viața osta
șilor care populează 
zările înaltei

— Spune-mi, Blei — 
l-am întrebat — ce 
te-a determinat să te 
oferi să faci aceste 
sculpturi ?

— Aș vrea să se păs
treze peste ani imagini 
din munca noastră de 
azi, să se știe cit sîn- 
tem de mîndri de epo
ca eroică pe care o 
străbatem, cum înțele
gem noi să ne facem 
datoria de comuniști și 
uteciști, de patrioți.

rile de undeva 
împărăția caprelor 
gre, comandantul 
fruntea lor este

SÎNTEȚI......LA CURENT"?
Viața, furtunosul progres al științei contem
porane îmbogățesc uluitor sfera de cunoaș
tere a omului. Cîte din aceste date inedite 

vâ sînt cunoscute?

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1972 
vă oferă răspunsuri într-o
formulă publicistică originală:

, în etapa 
dih divizia 
meciuri, pentru că două (U.T.Â.— 
Politehnica și Rapid—Steagul roșu) 
au fost aminate pentru 15 și respec
tiv 22 decembrie, primele echipe 
fiind angajate în competițiile euro-' 
doilea în clasament, are șanse să de
vină lider, cu condiția însă de a 
ciștiga la Tg. Mureș, în fața lui 
A.S.A., o echipă odihnită duminică 
și avînd de partea ei avantajul te
renului și al galeriei proprii. ' Uni
versitatea Cluj—Steaua, un meci difi
cil pentru ambele tabere, dar parcă 
mai mult pentru Steaua, incapabilă 
de la o bună bucată de vreme să în
scrie goluri, nici chiar din pe- 
naltiuri... La Petroșani, Jiul—Univer
sitatea Craiova. Gazdele se află 
iarăși într-o situație precară ; go
laverajul este încă negativ, iar zes
trea de puncte deloc liniștitoare. 
Cum nici craiovenii nu stau „pe 
roze", lupta se anunță extrem de 
strînsă. In Capitală, Dinamo—Petro
lul, un meci, de asemenea, plin de 
speranțe și pentru dinamoviști, care 
doresc să se mențină cît mai aproape 
de lider, și pentru petroliști, în in
tenția cărora este îndepărtarea de 
„zona fierbinte". La Constanța, Farul 
va avea de furcă din nou cu fotba
lul clujean ; acum primește vizita, 
deloc dezinteresată, a echipei C.F.R., 
pentru care egalitatea realizată du
minică la București cu Steaua în
seamnă, poate, începutul desprinde
rii de pe ultimul loc al clasamentu
lui. In fine, la Oradea Crișul—F.C. 
Argeș. Joc foarte greu pentru ar
geșeni ; in contrast cu ceea ce reali

de mîine — a XlV-a —
A vor avea Ioc _toț_ șase 

pentru că
zează acasă, ei nu știu să se descurce 
deloc in deplasare. Dar echipa gazdă 
nu se poate considera sigură de vic
torie, numai pentru că este„. gazdă.

Meciurile etapei de mîine sînt des
chise oricărui rezultat, cu efecte se
rioase în clasament sau, dimpotrivă,c? r* * i 1 ouu, UIULUVUlVcl,

determinind schimbări neesențiale 
de loturi. Prin aceasta prizmă, 
tidele prezintă o atractivitate in 
pentru publicul spectator. Cum 
ora de disputare a jocurilor este 
nepotrivită pentru a merge la 
dion, vor fi luate cu asalt, în 
sigur, radioreceptoarele. Ieri ni 
comunicat de altfel că. începind de 
la ora 13,35, crainicii radiodifuziunii 
vor relata alternativ, pe progra
mul I, aspecte de la toate cele șasa 
partide.

par-

cam 
sta-

I. D.

• Tot mîine, cele două echi
pe românești participante în 
„Cupa U.E.F.A." susțin meciuri 
în deplasare : U.T.A. joacă par
tida retur cu formația portu
gheză Vittoria Sctubal, iar Ra
pid întîlnește în primul meci, 
la Londra, pe Tottenham Hots
pur. Stațiile noastre de radio 
vor transmite in direct ambele 
partide, prima de la ora 16,10 
iar cea de-a doua, care va 
avea loc în nocturnă, ou înce
pere de la ora 21,30.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL.— în semifinalele tur

neului internațional masculin de 
handbal de la Tbilisi, selecționata 
secundă a României va întîlni echipa 
R.S.S. Gruzine, iar reprezentativa 
Iugoslaviei pe cea a R.D. Germane. 
Deși au pierdut cu 10—11 (7—7) ulti
mul joc din preliminarii cu echipa 
de tineret a U.R.S.S., handbaliștii 
rpmâni au ooupat primul loc în 
grupa respectivă, obținind dreptul de 
a juca in semifinale. Alte rezultate: 
R.S.S. Gruzină—Iugoslavia 18—18 ; 
R.D. Germană—Olanda 25—13; R.S.S. 
Ucraineană—Bulgaria 17—14.

TENIS.— In sala „Pierre de Cou
bertin" din Paris, paralel cu „Tur
neul campionilor" Ia tenis, se des
fășoară și un concurs de perechi. 
In prima partidă, cuplul Ilie Năstase 
(România)—Clark Graebner (S.U.A.) 
a învins cu 6—2, 7—6 perechea fran
ceză Pierre Barthes—Patrick Proisy.

RUGBI. — La Madrid, în cadrul 
„Cupei F.I.R.A.", s-a disputat meciul 
Spania—Iugoslavia. Gazdele au re
purtat victoria cu scorul de 26—4 
(23—0). Returul — 16 aprilie la. 
Zagreb.

VOLEI. — în „Cupa campionilor 
europeni" la volei feminin, Loko
motiv Moscova a invins P.T.T.-Mont- 
pellier cu scorul de 3—0 (15—0, 

_15—7, 15—8).

V

HOCHEI PE GHEAȚA. — Selec
ționata Ungariei, care se pregătește 
în vederea campionatului mondial, a 
întîlnit la Budapesta în joc amical 
formația Austriei. Hocheiștii ma
ghiari au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (0—0, 1—1, 2—0).

POLO PE APA.— In localitatea 
iugoslavă Hvar a luat sfîrșit turneul 
final al „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă. Trofeul a re
venit formației Mladost Zagreb, care 
in ultimul meci a învins cu 4—1 
(2—0, 1—1; 0—0, 1—0) echipa olan
deză Robben Hilversum. Intr-un alt 
joc, Pro Recco Genova a dispus cu 
7—5 (2—0, 2—1, 2—3, 1—1) de
C.V.S.K. Moscova.

SCHI. — După desfășurarea pri
melor două concursuri internaționale 
de schi ale sezonului (coborîre băr
bați și femei de la St. Moritz), in 
clasamentul „Cupei mondiale" pe 
națiuni conduce Elveția cu 61 de 
puncte. Pe locurile următoare sînt 
clasate Austria (59 p), Franța (46 
p), R.F. a Germaniei (16 p) etc.

Campionatul mondial de basebal 
(echipe amatori) a revenit selecțio
natei Cubei, care în meciul decisiv a 
învins cu 3—0 Columbia. Pe locul 
trei s-a clasat echipa statului Nica
ragua.
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Raportul C. C. al P. M. II. P. privind activitatea 
partidului între Congresele al V-lea și al Vl-lea
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Ra

portul C.C. al P.M.U.P. privind acti
vitatea ■ partidului pentru perioada 
dintre cele două congrese subliniază: 
„îndeplinind hotăririle Congresului 
al V-lea. partidul a acționat ca ini
țiatorul și organizatorul activității 
sociale și de producție a poporului, 
care a1 dus la creșterea forțelor de 
producție și la realizări în numeroase 
domenii. In cursul primilor doi ani 
după Congresul al V-lea, rezultatele 
acestei activități au fost, .în multe 
privințe, mai slabe din cauza greșe
lilor în politica social-economică, în 
metodele de conducere a treburilor 
partidului și statului".

„Acumularea de greutăți și gre
șeli în politica social-economică a dat 
loc, spre sfirșitul anului 1970, Ia un 
acut conflict social, se arată în ra
port Evoluția dramatică și primej
dioasă a acestui conflict a fost în
treruptă datorită hotărîrilor plenare
lor a VII-a și a VIII-a ale Comite
tului Central, care au făcut schim
bările cerute de situația politică in 
componența Biroului Politic și a Se
cretariatului Comitetului Central și 
au introdus corectivele necesare în 
politica partidului și statului. O apre
ciere completă a evenimentelor din 
decembrie a fost dată de plenara a 
VIII-a a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
îndeplinirea hotărîrilor plenarelor a 
VII-a și a VIII-a a asigurat politicii 
partidului sprijinul clasei muncitoare 
Și al uriașei majorități a poporului, a 
contribuit ia accelerarea dezvoltării 
economice, la o îmbunătățire esen
țială a condițiilor de trai ale oame
nilor muncii, la întărirea statului 
popular și a relațiilor sociale socia
liste".

Socialismul, se spune în continuare 
în raport, a adus poporului polonez 
— după cîteva mari zguduiri istorice, 
după înrobire și înapoiere — stabili
zarea locului său în Europa, garanții 
trainice pentru o existență indepen
dentă, securitate și dezvoltarea sta
tului polonez. El oferă astăzi poporu
lui perspective bune de dezvoltare. 
Aceste perspective sint legate, în 
primul rînd, de creșterea social-eco
nomică, menită să asigure Poloniei 
un loc demn în “diviziunea interna
țională a muncii. Poporul polonez 
dispune, datorită socialismului, de 
toate premisele pentru ca, folosin- 
du-și pe deplin potențialul, legăturile 
cu țările socialiste frățești și colabo
rarea pașnică cu celelalte țări, în 
special cele din Europa, să înfăp
tuiască cele mai frumoase aspirații 
ale sale și să-și aducă o contribuție 
importantă Ia progresul social, la 
dezvoltarea civilizației și culturii 
umane.

„Ținînd seama de necesitățile o- 
biective și de dorința unanimă a 
membrilor partidului și a întregului 
popor, relevă raportul, Comitetul 
Central a luat hotărîrea să convoace 
înainte de termen cel de-al Vl-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez pentru ca, bizuindu-se 
pe experiența de care dispunem și 
pe analiza nevoilor țării, să traseze 
programul de perspectivă al dezvol
tării economiei naționale, culturii “ST 
relațiilor sociale socialiste în Polonia. 
Acest program a fost prezentat, în 
linii generale, partidului și poporului 
in directivele adoptate de plenara a 
Xl-a a Comitetului Central cu pri
vire la dezvoltarea socialistă conti
nuă a Republicii Populare Polone, 
directive care au servit drept bază 
a dezbaterii Ia care a participat în
tregul popor în perioada dinainte de 
congres. Programul cuprins in direc
tive s-a bucurat de aprobare și spri
jin unanim care și-au găsit, între 
altele, expresie în inițiativele luate 
în preajma congresului, care au ro
dit noi și prețioase bunuri materiale 
și spirituale".

Un capitol important al raportului 
se referă Ia dezvoltarea economiei 
poloneze între congresele al V-lea și 
al Vl-leă ale partidului și îndepli
nirea planului cincinal pe anii 1966— 
1970.

în perioada dintre congresele al 
V-lea și al Vl-lea, ca și in anii pre
cedent!, politica economică a parti
dului a orientat eforturile clasei 
muncitoare și ale întregului popor 
spre rezolvarea principalelor pro
bleme ale dezvoltării țării — indus
trializarea socialistă, creșterea pro
ducției agricole, dezvoltarea bazei de 
materii prime, creșterea ponderii eco
nomiei poloneze în schimbul interna
țional. în rezolvarea acestor proble
me, partidul a văzut, pe bună drep
tate. condițiile de care depinde viito
rul poporului polonez și al construc
ției socialiste in Polonia.,

„Principala slăbiciune a politicii 
economice promovate în acest timp, 
subliniază raportul, a eonstituit-o 
însă lipsa unei strategii de perspec
tivă bine gindite a dezvoltării social- 
eoonomice, eșalonată pe anumite e- 
tape, precum și faptul că liniile de 
creștere a salariului real și a veni
turilor globale ale populației nu erau 
considerate ca o rezultantă a multor 
altor acțiuni legate de diferite pro
bleme ale producției, exportului 
ș.a.m.d., la stabilirea priorității sarci
nilor legate de dezvoltarea viitoare a 
țării, nu se ținea seama in suficientă 
măsură de necesitățile dezvoltării 
producției mărfurilor de consum 
popular și ale importării lor în can
tități suficiente. Aceasta a dus la o 
încordare serioasă în economia na
țională, ceea ce a slăbit eficiența mij
loacelor destinate dezvoltării ei".

în anii 1969—1970, eforturile și a- 
tenția au fost îndreptate spre depă
șirea unor serioase greutăți supli
mentare apărute în această perioadă, 
se arată in raport. S-au făcut insă 
încercări de a menține echilibrul e- 
conomic prin limitarea creșterii con
sumului, printr-o insuficientă îmbu
nătățire a aprovizionării pieței și 
printr-o nesatisfăcătoare creștere a 
veniturilor populației. Totodată, s-a 
prevăzut continuarea acestei politici 
în 1971 și in anii următori. In acest 
scop s-au întreprins măsuri ca în
ghețarea aproape totală a salariilor, 
majorarea prețurilor, inclusiv a pre
țurilor la mărfurile principale care 
au o importantă hotăritoare în buge
tul familiilor muncitorești și ale ca
tegoriilor cu venituri mici de oameni 
ai muncii. în mod justificat s-a pus 
pe primul plan sarcina participării 
mai active a factorilor intensivi la 
dezvoltarea economică a țării, a 
creșterii mai rapide a productivității 
muncii, a progresului tehnic și a îm
bunătățirii eficienței în conducerea e- 
conomiei. Cu toate acestea,, ca urmare 
a inexistenței unui program complex 
de activitate, la plenarele C.C. nu se 
adoptau decit hotărâri parțiale, care 
nu erau totdeauna bine coordonate și 
juste, avind din această cauză și oe- 
fidență redusă.

tn continuare, în raport se arată : 
Perioada care s-a scurs după Con
gresul ăl V-lea constituie ultima eta

pă a realizării planului cincinal. Cu 
toate că ascuțirea fenomenelor eco
nomice nefavorabile în această ulti
mă etapă a avut ca urmare scăde
rea indicatorilor generali, în acest 
cincinal s-a obținut o creștere con
siderabilă a forțelor de producție și 
a venitului național. In cincinalul 
1966—1970 venitul national a crescut 
cu 34 la sută, iar producția globală 
a industriei socializate cu 49 la sută, 
ajungînd deci aproape de 1,5 ori mai 
mare în comparație cu nivelul anului 
1965.

Au fost construite și modernizata 
numeroase întreprinderi industriale, 
s-a extins baza de combustibili și 
energetică, s-a asimilat producția mai 
multor noi tipuri de produse. Pro
ducția de bază a întreprinderilor so
cializate de construcții și montaj a 
crescut cu 43 la sută, iar dacă inclu
dem și serviciile — cu 48 la sută. 
A crescut de circa 1,5 ori volumul 
comerțului exterior, s-au asigurat noi 
locuri de muncă pentru aproximativ 
1 milion și jumătate de salariați.

O mărturie a transformărilor struc
turale din economia națională este 
creșterea ponderii industriei fn crea
rea venitului național pînă la 58 pro
cente.

In anii 1966—1970 producția agri
colă s-a dezvoltat inegal. In primii 
trei ani s-a înregistrat; o creștere re
lativ mare a producției globale, res
pectiv cu 3,9 la sută în medie pe an. 
în ultimii doi ani ai cincinalului a in
tervenit o scădere a producției, care 
se explică în bună parte prin condi
țiile meteorologice nefavorabile. Pro
ducția vegetală a crescut în 1970, în 
comparație cu 1965, cu 10,4 la sută, 
iar producția animalieră — cu 8,1 la 
sută. Slăbirea ritmului de creșterea 
producției zootehnice, în ansamblu, și 
scăderea producției de porcine se ex
plică nu numai prin motive obiective. 
Nu au fost luate măsuri economice 
corespunzătoare pentru o mai mare 
cointeresare a țăranilor în dezvolta
rea zootehniei.

Cincinalul 1966—1970 s-a caracteri
zat printr-un ritm înalt al creșterii 
investițiilor și prin mărirea ponderii 
investițiilor în venitul național de la 
18,8 la sută în 1965 la 22 la sută în 
1970. Creșterea investițiilor nu a fost 
însoțită de suficiente eforturi în ve
derea folosirii mai complete a fon
durilor fixe existente. S-a produs o 
depășire importantă a volumului ge
neral al investițiilor, și aceasta cu 
toată limitarea lor mecanică în 1970.

Dar, independent de slăbiciunile 
manifestate în procesul realizării in
vestițiilor și împovărării exagerate 
legate de aceasta. în anii 1966—1970 
a fost creat un potențial de produc
ție suplimentar, a cărui folosire co
respunzătoare constituie una din re
zervele serioase ale economiei polo
neze.

In ultimii cinci ani venitul național 
al Poloniei a crescut anual în medie 
cu 6 la sută, subliniază raportul. 
Acesta este un ritm înalt comparativ 
cu ritmul atins de multe alte țări. 
Țn această perioadă, pe plan mondial 
ritmul mediu anual al creșterii ve
nitului ' național nu a depășit cinci 
la sută.

Referindu-se apoi la condițiile de 
viața' ale populației, raportul relevă 
că, „dacă in cursul întregului cinci
nal 1966—1970 au fost obținute nu
mai rezultate moderate și mai mici 
decit cele prevăzute in plan pe linia 
creșterii salariului real și a îmbună
tățirii condițiilor de viață ale popu
lației, greutăți deosebite s-au mani
festat in acest domeniu în ultimii 
doi ani ai acestei perioade. In anii 
1966—1970 o influență hotăritoare a- 
supra creșterii veniturilor populației 
a exercitat-o creșterea populației 
ocupate in producție și, legat de a- 
ceasta, creșterea fondului personal 
de salarii, care a sporit în această 
perioadă cu 44 la sută, respectiv cu 
circa 90 milioane zloți. în același 
timp, salariul mediu nominal net a 
crescut cu circa 19 la sută, iar sala
riul real cu circa 10 la sută. Au cres
cut, de asemenea, remunerațiile plă
tite în-afara fondului de salarii".

Expunind politica socială și econo
mică a P.M.U.P. după decembrie 
1970, raportul arată : „După plenarele 
a VII-a și a VIII-a ale C.C., con
ducerea partidului și guvernului a 
depus eforturi multilaterale pentru 
depășirea crizei politice care s-a pro
dus și înlăturarea sau atenuarea se
rioaselor dificultăți economice care 
se manifestau. Prevederile de plan 
pentru 1971, .elaborate la începutul 
lunii decembrie anul trecut, insem- 
nau continuarea politicii promovate 
in ultimii ani ai perioadei prece
dente. în felul acesta problema prin
cipală a constituit-o revizuirea aces
tor prevederi, crearea condițiilor 
pentru creșterea ritmului producției 
și schimbului de mărfuri, mobiliza
rea rezervelor comerțului exterior și 
descătușarea inițiativei obștești. Con
comitent, era necesar să se adopte 
măsuri extraordinare pentru asigura
rea unei îmbunătățiri cît mai grab
nice și simțitoare a condițiilor de trai 
ale populației, precum și pentru re
zolvarea sau atenuarea problemelor 
sociale acumulate. In această atmos
feră critică, au fost adoptate hotă- 
rîri curajoase, care au însemnat nu 
cheltuirea de mijloace fără acoperire, 
ci luarea in considerare în mod ra
țional a tuturor posibilităților, inclu
siv apelul către clasa muncitoare in 
scopul asigurării unui sprijin activ 
din partea acesteia, pentru obținerea 
unei producții de mărfuri suplimen
tate, peste plan, pentru nevoile pieței 
și ale exportului.

în cîteva luni s-a depus o muncă 
vastă și au fost înregistrate rezultate 
care permit să fie obținute în mod 
treptat schimbări importante".

Expunînd activitatea partidului în 
domeniul întăririi statului, dezvoltă
rii democrației socialiste, învățămîn- 
tului, științei și culturii, raportul 
menționează : Din hotăririle Congre
sului al V-lea au decurs pentru partid 
sarcini privind întărirea în continua
re a statului popular și a autorității 
sale în mase, perfecționarea meca
nismelor democrației socialiste, creș
terea rolului Seimului și al sfaturi
lor populare, lărgirea participării di
recte a clasei muncitoare și a ma
selor de oameni ai muncii la viața 
politică și socială a țării, la condu
cerea economiei naționale.

Din inițiativa Biroului Politic al 
C.C. s-au întreprins, la nivel cen
tral, iar ulterior și pe plan local, 
măsuri pentru creșterea rolului con
ducător al organelor de partid față 
de organele puterii de stat.

O realizare importantă a P.M.U.P. 
în anul 1971 — se arată în raport — 
o constituie întărirea autorității și in
tensificării activității frontului uni
tății poporului, care reprezintă forma 
unirii patriotice celei mai largi a 
tuturor forțelor politice și sociale și 
a tuturor cetățenilor în jurul proble

melor celor mai importante ale pa
triei subliniază raportul. O însemnă
tate fundamentală pentru întărirea 
Frontului Unității Poporului a avut 
traducerea consecventă în viață a 
principiului potrivit căruia criteriul 
principal al aprecierii oamenilor — 
membri și nemembri de partid — 
este munca de bună calitate desfă
șurată în producție și conștiința da
toriei cetățenești.

Hotărîrea Congresului al V-lea al 
P.M.U.P. stabilește in mod just sar
cinile sindicatelor, se arată în raport, 
dar, îndeplinirea programului de ac
tivitate a sindicatelor n-a corespuns 
pe deplin așteptărilor pe care clasa 
muncitoare le lega de mișcarea sin
dicală. Trăgînd concluzii din opiniile 
oamenilor muncii și din hotăririle 
plenarei a VII-a a C.C. al P.M.U.P., 
Plenara a XXI-a a C.C.S., care a avut 
loc în februarie a.c., a apreciat în 
mod critic activitatea din trecut a 
sindicatelor și a inițiat în cadrul lor 
schimbări care corespund liniei par
tidului. Aceste schimbări s-au expri
mat în activitatea participării directe 
a muncitorilor la organele sindicale 
de conducere, în creșterea caracte
rului obștesc și realizarea legăturii 
nemijlocite a muncii acestor organe 
cu problemele și cerințele colective
lor de muncă.

In, perioada dintre congresele al 
V-lea și al Vl-lea, verigile corespun
zătoare ale C.C., precum și organele 
și organizațiile locale de partid au 
acordat o mare atenție muncii cu ti
neretul șl au luat numeroase hotărîri 
?entru îmbunătățirea acestei munci, 

n special, s-au întreprins o serie de 
măsuri pentru adîncirea muncii ideo- 
logico-educative și a activității miș
cării de tineret in instituțiile de în- 
vățămint superior, adică în sectorul 
cel mai neglijat în trecut. Importanța 
acestei munci a fost subliniată cu 
deosebită putere de Congresul al 
V-lea. Uniunea tineretului socialist. 
Uniunea tineretului sătesc, Uniunea 
pionierilor polonezi, Uniunea studen
ților polonezi și cercurile tineretului 
militar au la activul lor multe reali
zări. A crescut influența lor asupra 
tineretului, s-au îmbogățit formele de 
activitate. Organizațiile și comitetele 
de partid au acordat sprijin mișcării 
de tineret în inițiativele ei.

In ultima analiză, însă, acțiunile 
partidului în domeniul muncii ideo- 
logico-educative cu tineretul au avut 
un caracter fragmentar și au fost în
dreptate spre soluționarea probleme
lor urgente, de aceea rezultatele lor 
n-au fost satisfăcătoare.

„Hotăririle plenarei a VIII-a a C.C. 
au creat baza pentru lărgirea serioa
să a influenței partidului în cercurile 
de creație și pentru lupta mai fruc
tuoasă, pentru conținutul socialist al 
culturii poloneze, relevă raportul. Cri
teriile aprecierii operelor artistice, 
folosite in nrezent in politica noastră 
culturală, creează posibilități largi 
pentru desfășurarea inițiativei crea
toare. Ducînd o politică culturală ac
tivă, care contribuie la dezvoltarea 
largă a creației partidului, s-a dat 
o ripostă încercărilor de revenire, la 
pozițiile politice greșite sau de atra
gere a cercurilor de creație în 
dispute sterile în esența. lor, despre 
trecutul recent Partidul a combătut 
atit tendințele de răspindire a opi
niilor politice greșite, cît și aprecie
rile simpliste, primitive asupra crea
ției și lucrătorilor din domeniul crea
ției, pornind de la. premisa că aceste 
aprecieri trebuie să aibă drept cri
teriu meritele sociale și artistice ale 
operei.

S-a instituit practica întîlnirilor și 
consultărilor activiștilor politici și 
de stat cu reprezentanții cercurilor 
de creație și lucrătorii pe tărîmul 
culturii. Se dezbat probleme impor
tante pentru cultură, se formează o- 
pinia asupra problemelor politicii ac
tuale și de perspectivă ale partidului 
în domeniul culturii, ceea ce va per
mite ca această politică să fie stabi
lită pe baza cunoașterii mai bune a 
necesităților, condițiilor și atmosfe
rei, care au o mare însemnătate 
pentru dezvoltarea culturii și răs- 
pindirea ei".

în capitolul consacrat partidului, 
raportul relevă că „In istoria cons
trucției socialiste din Polonia au apă
rut dificultăți, greșeli și întârzieri în 
creștere, dar, în ansamblu, a predo
minat linia justă a politicii partidului 
nostru, verificată in viața poporului și 
care a devenit sursa marilor lui reali
zări. Partidul nostru a organizat mun
ca poporului care, sporind forțele de 
producție și. succesele în multe do
menii ale economiei naționale, cul
turii și vieții sociale, a îmbogățit 
Polonia cu noi valori materiale și 
spirituale. Majoritatea covîrșitoare a 
organizațiilor de partid, a activiștilor 
și membrilor de partid au muncit cu 
abnegație în numele acestor succese. 
Totuși, in primii 2 ani după Congre
sul al V-lea, rezultatele acestei munci 
nu au fost la nivelul eforturilor de
puse, iar in viața economică și soci
ală a țării s-au acumulat multe fe
nomene negative și disproporții".

„în intervalul de aproape un an, 
care s-a scurs de la plenara a VII-a 
a C.C.. P.M.U.P. a rezolvat probleme 
importante și a depășit cu succes nu
meroase dificultăți. Imediat după 
plenara a VII-a au fost adoptate 
multe hotărîri importante în proble
me social-economice, în probleme de 
cadre și in probleme politice. Aceste 
hotărîri au fost de o însemnătate 
deosebită pentru restabilirea relații
lor de încredere și a legăturii cu cla
sa muncitoare și cu poporul".

Un loc trainic în stilul muncii de 
partid revine consultărilor cu activul 
de partid, colectivele de muncă și 
alte grupuri social-profesionale asu
pra proiectelor principalelor hotărîri 
in probleme sociale și economice, se 
arată în raport. Comitetul Central și 
organele locale folosesc diferite for
me de legătură nemijlocită cu acti
vul, clasa muncitoare și cu poporul.

Activitatea crescîndă a rîndurilor 
partidului, participarea lor tot mai 
plenară la elaborarea politicii parti
dului și la transpunerea ei în viață 
— aceasta constituie, in același timp, 
o chezășie a unității partidului pe 
baza principiului leninist al centra
lismului democratic.

In încheierea raportului se arată : 
„întreaga experiență dovedește că 
principiile fundamentale ale statutu
lui P.M.U.P. creează posibilitatea în
tăririi continue a rolului conducător 
al partidului în viața poporului și a 
statului socialist. Aceste principii 
creează premise favorabile pentru 
întărirea continuă a unității, rîndu
rilor partidului. Conștient de răspun
derea ce îi revine pentru destinele 

. poporului, pentru securitatea țării, 
pentru progresul economic și social 
al Poloniei, Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez va îndeplini noile sar
cini care se ridică în pragul acestui 
deceniu hotăritor pentru viitonil Po
loniei".
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Sarcinile partidului in dezvoltarea socialista continuă 
i Populare Polone

Raport programatic prezentat de tovarășul Edward Gierek
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — In 

raportul programatic prezentat con
gresului, „sarcinile partidului în dez
voltarea socialistă continuă a Repu
blicii Populare Polone", tovarășul E. 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a spus : „Ne prezentăm 
la cel de-al Vl-lea Congres uniți 
prin conștiința sarcinilor și a cre
dinței profunde in justețea căii 
pe care mergem. Ne. prezentăm ia 
cel de-al Vl-lea Congres cu senti
mentul justificat că sîntem spriji
niți și se manifestă încrederea față 
de noi din partea clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor muncii, 
a întregului popor. Ne prezentăm la 
cel de-al Vl-lea Congres recunoscînd 
că numai în strinsă legătură cu clasa 
muncitoare și cu poporul vom reuși 
să conducem cu succes dezvoltarea 
socialistă a Poloniei. Ne prezentăm 
la cel de-al Vl-lea Congres cu sen
timentul profund al unității frățești, 
cu toate țările frățești ale comuni
tății socialiste, cu mișcarea comu
nistă mondială".

Formulînd platforma politică a ce
lui de-al Vl-lea Congres, a spus in 
continuare vorbitorul, noi ne-am a- 
mintit de învățămintele amare și 
grele ale conflictului social prin care 
a trecut țara noastră acum un an. 
O apreciere justă și multilaterală a 
esenței și cauzelor evenimentelor din 
decembrie au dat plenarele a VII-a 
și a VIII-a ale C.C. al partidului 
nostru.

Partidul nostru a tras consecințele 
și învățămintele necesare din eveni
mentele din decembrie. în primul 
rînd in centrul activității partidului 
marxist-leninist, care este partid de 
guvernămint intr-un stat socialist, în
totdeauna trebuie să se afle interesele 
oamenilor muncii. Eforturile sociale 
.în construcția socialismului trebuie să 
aducă o îmbunătățire sistematică 
consistentă a condițiilor materiale și 
culturale ale vieții maselor populare.

In al doilea rind, pornim de la fap
tul că clasa muncitoare, constituie 
principala forță socială a socialismu
lui, iar legătura permanentă cu ea 
— o condiție a dezvoltării cu succes 
a sistemului nostru.

în al treilea rînd, construcția so
cialismului necesită creșterea siste
matică a rolului conducător al parti
dului, respectarea consecventă a me
todelor leniniste privind munca de 
partid, o legătură permanentă cu 
realitatea.

în al patrulea rînd, în condițiile 
contemporane ale luptei de clasă și 
ale întrecerii dintre socialism și capi
talism nu se poate permite apariția 
unor fenomene și conflicte care îm
piedică mersul înainte și deschid 
cimp de acțiune adversarilor socialis
mului.

Calea spre socialism, trăsăturile 
sale principale sint determinate . de 
legitățile generale caracteristice pen
tru dezvoltarea tuturor țărilor socia
liste. Aceste legități generale se ma
nifestă în forme concrete corespunză
tor cu condițiile istorice și specificul 
național. Experiența partidului nos
tru confirmă pe deplin acest adevăr 
dialectic. Neaprecierea sau neînțele
gerea acestui adevăr au dus întot
deauna la greutăți apreciabile in 
opera de construire a socialismului. 
Greșelile în politică și denaturările 
în metodele de conducere, pe care 
le-am depășit datorită hotărîrilor 
Plenarelor a VII-a și a VIII-a ale 
C.C., au decurs in primul rind din 
încălcarea legităților generale leni
niste ale construirii socialismului. 
Incepînd de la cea de-a VII-a Ple
nară a C.C., partidul nostru, resta
bilind principiile leniniste, a depă
șit greutăți serioase, a desfășurat o 
uriașă activitate și a readus țara 
noastră pe o cale justă. Noi sîntem 
profund recunoscători partidelor fră
țești pentru înțelegerea esenței greu
tăților de care ne-am lovit pe calea 
dezvoltării noastre.

Fiind partidul marxist-leninist al 
clasei muncitoare poloneze, a spus 
apoi tovarășul E. Gierek, sîntem 
continuatorii istorici ai tradițiilor pro
gresiste, luminoase din istoria po
porului polonez. Istoria contempo
rană a poporului polonez este carac
terizată prin procesul de creștere a 
forțelor revoluționare în cadrul său 
și prin împletirea intereselor Polo
niei cu interesele revoluției socia
liste.

După ce a evocat unele momente 
importante din trecutul de luptă al 
P.M.U.P., vorbitorul a arătat că „în
făptuirile revoluționare ale poporu
lui polonez, realizate sub conducerea 
P.M.U.P. in decursul a 27 de ani 
de existență a. Poloniei populare, 
au o importanță epocală. Partidul a 
trebuit să învingă în drumul său 
greutăți, să îndrepte greșelile și să 
lichideze daunele pricinuite de aba
terea de la linia in ansamblu justă 
a construirii socialismului, trasată de 
congresele lui. Dar, importanță ho- 
tărîtoare pentru calea istorică a 
partidului nostru au realizările care 
definesc înfățișarea Poloniei de azi 
și viitorul ei. Aceste realizări isto
rice constituie baza viitorului țării 
noastre. Partidul nu va permite nici
odată diminuarea lor.

Patria noastră, Polonia populară, 
a spus vorbitorul, pășește în- 
tr-o fază nouă a dezvoltării so
cial-economice. La plenara a 8-a 
a Comitetului Centrai, noi am de
clarat : „Sarcina cea mai impor
tantă și urgentă dintre toate care se 
află în fața noastră este asigurarea 
dezvoltării producției și creșterea 
productivității muncii, iar pe această 
bază — îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii, îmbună
tățirea situației sociale".

Tocmai cu un asemenea proiect de 
program venim la Congresul al 
Vl-lea al partidului. Este în esență 
un program, social-economic Ia baza 
căruia se află luarea în considerare 
a posibilităților și nevoilor sociale. 
Experiența anului în curs demon
strează că politica social-economică 
justă și sprijinul activ acordat ei de 
către oamenii muncii permit reali
zarea concomitentă a unui progres 
substanțial în ’ dezvoltarea producției 
și creșterea nivelului de trai.

Indicele de bază al dezvoltării so
cial-economice îl constituie creșterea 
venitului național. In cincinalul cu
rent, venitul național trebuie să 
crească cu 38—39 la sută, față de 34 
la sută in cincinalul anterior. Pentru 
asigurarea unei creșteri mai rapide 

a venitului național, pentrtj cincina
lul actual a fost adoptat un vast pro
gram în domeniul investițiilor. Pen
tru investiții este alocată în anii 
1971—1975 o sumă uriașă — peste 
un bilion 400 miliarde zloți, ceea 
ce reprezintă aproape 24 la sută din 
venitul național. In structura inves
tițiilor au fost operate modificări sub
stanțiale. Ele trebuie ■ să asigure îh- 
primul rînd o creștere mai rapidă a 
producției bunurilor de consum. Mij
loace importante vor fi destinate dez
voltării agriculturii, în primul rînd — 
industriei alimentare.

Pentru îndeplinirea sarcinilor noas
tre este necesar să îmbunătățim în 
mod hotărit procesul construcțiilor 
capitale. încă de pe acum trebuie 
adoptate hotărîri care să asigure re
ducerea ciclurilor construcțiilor ca
pitale, intrarea la timp in exploata
re și funcționarea noilor capacități 
de producție. în mod radical, sporind 
eficiența investițiilor, putem reduce 
volumul de capital necesar produc
ției și accelera creșterea venitului 
național, iar prin aceasta putem crea 
premise reale pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale oamenilor 
muncii, a spus vorbitorul.

Sarcinile ridicate in acest cincinal 
în fața industriei noastre nu se măr
ginesc la simpla creștere a produc
ției. La fel de importantă este con
cordanța mai deplină a producției cu 
necesitățile pieței interne și externe.

Ritmurile mai înalte ale dezvoltă
rii economiei noastre naționale și ale 
modernizării ei sînt legate strîns de 
participarea Poloniei la diviziunea 
internațională a muncii, in sensul 
larg al acestui cuvînt. Este vorba 
aici în primul rînd de creșterea vo
lumului schimburilor comerciale ex
terne și de schimbarea structurii 
mărfurilor. Comerțul exterior trebuie 
să se integreze mai activ în cadrul 
general al vieții noastre economice, 
să contribuie mai mult la rezolvarea 
problemelor dezvoltării ei. De ase
menea, trebuie să perfecționăm gos
podărirea economică in economia 
națională, să luăm în considerare mai 
bine avantajele diviziunii internațio
nale a muncii și să obținem o ase
menea flexibilitate a economiei 
noastre naționale care să permită o 
reacție mai rapidă și mai eficiență 
la schimbările care intervin in ca
drul ei și influențarea lor mai ra
pidă.

Programul social pe care îl pre
zintă partidul nostru Ia cel de-al 
Vl-lea Congres a fost elaborat cu 
sentimentul celei mai prpfunde griji 
pentru ca el să fie dinamic și in 
același timp realizabil. Din această 
cauză propunem să se rezolve unele 
probleme sociale treptat pe o peri
oadă mai îndelungată de timp, con- 
centrînd atenția asupra faptului, că 
din punct de vedere al societății, ele 
sint foarte vitale.

In analiza de dinainte de congres 
s-a abordat amănunțit și problema 
modului în care trebuie să se în
făptuiască creșterea nivelului de trai 
în actualul cincinal. A predominat 
părerea că sarcina de bază trebuie 
considerată accelerarea creșterii sala
riului real și, paralel, noi trebuie să 
respectăm principiul : ' „Fiecăruia 
după munca sa".

Pornind ■ de la aceste premise fun
damentale, trebuie asigurate nțijloa- 
cele pentru realizarea unui grad de
plin, rațional de ocupare în produc
ție, precum și posibilitățile unei a- 
precieri juste pentru creșterea indi
viduală a productivității muncii și 
îmbunătățirea generală a rezultatelor 
economice in producție. Creșterea 
fondului de salarii trebuie, de ase
menea, să fie legată de rezultatele 
economice.

O importanță decisivă pentru dez
voltarea intensivă are productivitatea 
muncii, a cărei creștere trebuie să 
devină principala forță motrice a 
creșterii producției.

Punind pe primul plan creșterea 
productivității muncii și rezultatele 
economice generale, trebuie să se 
țină seama, de asemenea, de situația 
existentă în domeniul raportului din
tre nivelurile de salarii. Prevedem 
ca în actualul cincinal salariul real 
să crească in medie cu 17—18 la sută 
pentru fiecare salariat din economia, 
socializată, inclusiv pentru noii lu
crători. Este o sarcină foarte îndrăz
neață și foarte dificilă. Pentru a o 
îndeplini este necesar să se mobili
zeze absolut toate rezervele umane 
și materiale.

Veniturile reale ale oamenilor 
muncii vor crește mai repede decit 
salariul real in legătură cu creșterea 
rapidă a gradului de ocupare și cu 
extinderea asigurării sociale. Fondul 
general al consumului individual va 
crește . în actualul cincinal cu 38 la 
sută, în timp ce in cincinalul anterior 
a crescut cu 28 la sută. în acest cin
cinal vor crește simțitor fondurile 
alocate de stat pentru pensiile de 
bătrânețe și invaliditate, ajutoare' și 
burse, pentru deservirea socială, o- 
crotirea sănătății și asigurări so
ciale, invățămînt și cultură, odihnă și 
sport.

Referindu-se în continuare la volu
mul potențialului economic pe care 
ÎI va crea poporul polonez, tovarășul 
Gierek a arătat că, in anul 1975, Po
lonia va produce 167 milioane tone 
huilă, dintre care 25 milioane tone 
cărbune cocsificabil, 96 miliarde kWh 
energie electrică, 14,7 milioane tone 
oțel brut, 234 000 tone zinc, aproape 
180 000 tone cupru, aproape 18 mili
oane tone ciment Se va dubla în ex
presie valorică producția de tricotaje, 
va crește cu peste 3,5 ori producția 
de fibre sintetice, urmind să atingă în 
anul 1975 cifra de 126,5 mii tone. Va 
crește cu peste o jumătate producția 
de mobilă. Producția de televizoare 
se va. cifra aproximativ Ia 1 milion 
bucăți. Se vor produce aproape 780 
mii frigidere de uz casnic, adică pro
ducția lor va crește cu peste 75 la 
sută. In actualul cincinal se vor pro
duce aproximativ 600 mii de auto
turisme, adică aproape de trei ori 
mai mult decit în cincinalul trecut.

Strategia justă a dezvoltării social- 
economice, adică alegerea unor sco
puri economice și sociale precise, are 
o însemnătate hotăritoare pentru ob
ținerea unor rezultate bune in poli
tica economică. Vom stabili această 

strategie la congresul nostru. Aduce
rea ei la îndeplinire eficient și cu 
succes va depinde în mare măsură de 
eficiența planificării și conducerii. 
Ținînd seama de importanța planifi
cării și conducerii, Biroul Politic a 
creat îh martie a.c. Comisia de par
tid și guvernamentală în vederea ela
borării propunerilor în această pro
blemă. Ele au constituit, de aseme
nea, obiectul exprimării unui mare 
număr de opinii în cursul dezbaterii 
care a precedat congresul. Ca urmare, 
noi avem un material bogat pe baza 
căruia Comitetul Central nou ales va 
fi în măsură să ia hotărîri cu privire 
lă dezvoltarea în continuare a siste
mului planificării și conducerii eco
nomiei naționale.

Aceasta este o problemă de mare 
importanță. Ea cere o abordare, ma
tură și o analiză temeinică a expe
rienței țării noastre și celorlalte țări 
frățești. In modernizarea sistemului 
nostru de planificare și conducere 
trebuie să tindem spre creșterea efi
cienței planificării și conducerii 
centrale a economiei naționale și tot
odată spre lărgirea autonomiei și 
inițiativei uniunilor, combinatelor și 
întreprinderilor în îndeplinirea sar
cinilor de producție. Este necesar să 
dezvoltăm prognozarea și programa
rea pe termen lung și să elaborăm 
un plan de perspectivă.

Dezvoltarea cu succes a Poloniei 
cere creșterea hotărîtă a nivelului 
nostru in revoluția tehnico-științifi- 
că, a spus apoi vorbitorul. Noi dis
punem de un potențial științific și 
tehnic considerabil. Peste 60 000 spe
cialiști cu studii superioare lucrează 
la baza tehnico-științifică a econo
miei naționale și în instituțiile de 
cercetare științifică. In întreaga eco
nomie socializată lucrează peste 
240 000 ingineri, agronomi, specialiști 
în științele exacte și aproape 50 000 
economiști.

Programul cercetărilor științifice 
trebuie să fie o parte integrantă a 
strategiei dezvoltării social-economi
ce. Planurile dezvoltării tehnico-ști- 
ințifice trebuie să constituie o parte 
a planurilor social-economice pe ter
men lung. Criteriul principal al a- 
precierii activității de cercetare ști
ințifică trebuie să-1 constituie folo
sul pe care această activitate îl a- 
duce țării. Sistemul aprecierii, ates
tării și promovării lucrătorilor știin
țifici trebuie legat mai strîns de re
zultatele concrete obținute în activi
tatea de cercetare științifică și in 
pregătirea cadrelor, precum și cu 
participarea lor la soluționarea pro
blemelor tehnico-științifice ale eco
nomiei naționale.

„Scopurile social-economice spre 
care tindem sînt îndrăznețe, sarcinile 
pe care ni le propunem sînt grele, 

■ a subliniat tovarășul Gierek. Noi a- 
. vem posibilități obiective de a rea- 

. liza aceste scopuri și de a aduce la 
îndeplinire aceste sarcini. Condițiile 
hotăritoare ale înfăptuirii sarcinilor 
în etapa actuală a construcției so
cialismului în țara noastră sint ur
mătoarele : — creșterea rolului con
ducător al partidului, întărirea per
manentă a legăturii sale cu clasa 
muncitoare, cu toți oamenii muncii ■; 
— îmbunătățirea radicală a organi
zării, conducerii și administrării; 
precum și perfecționarea muncii tu
turor organelor și instituțiilor statu
lui socialist ; — înalta principialita
te, conștiința sarcinilor și obliga
țiilor, disciplina și unitatea de acțiune 
în partid și în întreaga societate".

în practica vieții politice din anul 
trecut, a spus vorbitorul, a intrat 
consultarea oamenilor muncii în pri
vința principalelor hotărîri social- 
economice. Partidul și conducerea de 
stat sint ferm hotărite să aplice și să 
perfecționeze și pe viitor sistemul 
consultărilor clasei muncitoare, 
cercurilor sociale interesate.

Referindu-se la problemele con
strucției de partid, tovarășul Gierek 
a arătat : „Partidul numără în pre
zent peste două milioane de oameni. 
El este o măreață armată de luptă
tori pentru socialism. El a susținut 
examenul prin grele încercări poli
tice și de nenumărate ori s-a veri
ficat in acțiune. Trebuie totuși să ți
nem minte mereu că partidul este 
un, organism politic viu. Pentru a 
păstra capacitatea lui de a conduce 
masele, de a fi în frunte, el trebuie 
să-și întărească neîncetat rindurile, 
să primească pe cei mai destoinici 
reprezentanți ai muncitorilor, țăra
nilor și intelectualității, renunțînd la 
cei incapabili să se ridice la înălți
mea obligațiilor și sarcinilor încre
dințate unui membru al partidului. 
Trebuie să aVem exigențe mai mari 
față de cei care intră în partidul 
nostru.

Grija față de situația rîndurilor 
partidului înseamnă înainte de toate 
îndeplinirea consecventă a prevede
rilor statutului partidului. De la 
membrul de partid vom cere întot
deauna concordanța dintre faptă și 
cuvînt, largi orizonturi politice, ca
pacitatea de. apreciere critică și auto
critică, curaj și dîrzenie în lupta îm
potriva răului, sentimentul de înaltă 
responsabilitate pentru traducerea în 
viață a sarcinilor construcției socia
liste.

Unitatea partidului a • căpătat o 
bază solidă în unanimitatea de pă
reri care s-a format în timpul dez
baterilor. Această experiență confir
mă concluzia că democrația internă 
in viața de partid pe o durată înde
lungată cteează premisele întăririi 
unității lui, iar unitatea partidului 
face posibilă funcționarea lui in mod 
democratic.

In discuțiile care au precedat con
gresul, a spus vorbitorul, s-a cerut 
convocarea congresului partidului la 
intervale de timp care să permită 
partidului să aprecieze rezultatele 
planului cincinal și să se pronunțe 
asupra sarcinilor celui viitor. Se pare 
că această propunere merită să fie 
examinată. De asemenea, este nece
sar să se stabilească pentru Comite- 
tul Central obligația statutară de a 
convoca spre mijlocul acestei perioa
de o conferință națională a partidu
lui,- care să aprecieze activitatea Co
mitetului Central și înfăptuirea re
zoluțiilor congresului.

în prezent, lupta ideologică a de
venit cel mai larg domeniu al luptei 
de clasă dintre cele două sisteme, 

socialist șt capitalist, dintre clase 
antagoniste, dintre nou și vechi. 
Lupta se dă pentru părerile și pozi
țiile oamenilor. în cadrul ei nu a fost, 
nu este și nu va fi nici un moment 
de pauză, a spus vorbitorul. în munca 
ideologică sint incă multe lipsuri. Ce
rința dezvoltării ofensivei socialiste 
în domeniul ideologic a fost formu
lată în trecut in repetate rînduri. To
tuși, în practică viața și activitatea 
organizațiilor de partid au decurs sub 
puternica influență a unui pragma
tism economic îngust, în sistemul de 
învățămînt a fost limitată predarea 
marxism-leninismului, școlile de par
tid au fost desființate.

Politica leninistă dusă în prezent 
de partid creează premisele impor
tante ale ofensivei ideologice, care în 
trecut erau insuficiente. Faptele anu
lui 1971 au întărit legătura milioane
lor de polonezi cu partidul, au adîn- 
cit convingerea în posibilitatea unui 
progres mai rapid al construcției so
cialiste, precum și înțelegerea rolului 
ce le revine în dezvoltarea patriei. 
Aceasta creează condiții favorabile 
pentru o mai profundă înțelegere a 
sarcinilor și perspectivelor noastre de 
dezvoltare, permite o luptă mai efi
cientă împotriva părerilor reacționa
re, a vederilor conservatoare și a 
tendințelor dușmănoase. Aceasta este 
cea mai importantă sarcină de o 
deosebită răspundere a frontului ideo
logic și a întregului nostru partid.

în fața Comitetului Central nou ales 
stă sarcina elaborării unui program 
mai cuprinzător de activitate educa- 
tiv-ideologică.

Sarcina principală a activității 
ideologice a partidului este de a crea 
legături trainice între ideologia so
cialistă și atitudinea civică și morală 
a fiecărui membru al societății noas
tre și de a aprofunda sentimentele 
sale de răspundere față de destinele 
patriei, față de socialism.

Abordînd in continuare problemele 
activității internaționale a partidului 
și guvernului polonez, tovarășul 
Gierek a subliniat că, datorită socia
lismului, Polonia a ocupat, printre ce
lelalte popoare, un loc care ii asi
gură independența și securitatea și 
creează toate condițiile de dezvoltare 
multilaterală.

După ce a arătat că în politica in
ternațională a Poloniei un rol ho- 
tărîtor au relațiile frățești cu Uniu
nea Sovietică, vorbitorul s-a referit 
la dezvoltarea relațiilor cu celelalte 
țări socialiste și în acest cadru a 
subliniat : „Noi dezvoltăm și întărim 
raporturile de colaborare și coope
rare cu România".

Partidul nostru și întregul popor 
încearcă sentimente fierbinți de fră
ție și solidaritate față de poporul 
.vietnamez care luptă eroic, a spus 

. .in continuare vorbitorul.
Polonia populară, a spus el in con

tinuare, năzuiește spre interacțiune 
multilaterală cu tinerele state din 
Asia, Africa și America Latină care, 
luptind împotriva moștenirii politicii 
coloniale și opunindu-se presiunilor 
neocolonialismului, devin un factor 
important în frontul antiimperialist 
tot mai. larg.

Arătind că astăzi în lume se 
- creează condiții reale pentru con
struirea securității și păcii trainice, 
precum și pentru o colaborare paș
nică . bazată pe egalitate in drepturi 
dintre popoare, Edward Gierek a 
subliniat că singura bază a unei ase
menea formări a relațiilor interna
ționale este coexistența pașnică.

întărirea coexistenței pașnice co
respunde intereselor celor mai vitale 
ale tuturor popoarelor Europei, a 
spus el. In context, vorbitorul s-a re
ferit la tratatele încheiate între 
U.R.S.S. și R.F.G., precum și între 
Polonia și R.F.G., „care au creat con
dițiile pentru normalizarea relațiilor 
intr-o regiune atit de importantă 
pentru pacea pe continentul nostru. 
Pentru a duce pînă la capăt această 
operă este necesară ratificarea neîn
târziată a acestor tratate de către Re
publica Federală a Germaniei. Este 
necesară, de asemenea, recunoaște
rea, in conformitate cu dreptul in
ternațional, a celor ■ două state ger
mane suverane — R.D.G. și R.F.G.
— precum și primirea lor în O.N.U. 
Este necesară, de asemenea, regle
mentarea de către Republica Fede
rală a Germaniei a relațiilor cu ce
lelalte țări socialiste europene".

In prezent, a spus vorbitorul, pen
tru totalitatea problemelor europene 
au o însemnătate hotăritoare pregă
tirea și convocarea cît 'mai grabnică
— încă în anul 1972 — a conferinței 
în problemele securității și colabo
rării, propusă de țările socialiste. Ea 
este chemată Să deschidă pagina e- 
dificării în comun — de către toate 
țările interesate din Europa — a 
securității colective și a colaborării 
pașnice largi.

Acestui lucru îi slujesc, de aseme
nea, relațiile noastre bilaterale, care 
se dezvoltă cu succes cu Franța și 
țările soandinave. Se desfășoară bine 
relațiile noastre economice cu Italia, 
Marea Britanie,. Austria și alte state 
occidentale. Noi tindem să le dez
voltăm în continuare pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice și co
laborării constructive.

Trasînd direcțiile activității în con
tinuare a Poloniei pe arena interna
țională, P.M.U.P. acordă o atenție 
deosebită întăririi unității mișcării 
comuniste și a întregului front anti
imperialist, a subliniat tovarășul 
Gierek. Coeziunea și unitatea siste
mului mondial socialist și a mișcării 
comuniste internaționale sînt, atît în 
prezent cît și in trecut, chezășia suc
cesului pe calea realizării țelurilor 
comune.

„în proiectul programului prezen
tat Congresului, noi am schițat 
chipul Poloniei anilor ’70, a spus în 
Încheiere primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. îndeplinirea acestui pro
gram este o cauză a întregului nos
tru partid, a clasei muncitoare și a 
tuturor oamenilor muncii, a întregu
lui popor polonez. întregul nostru 
popor dorește să trăiască mai îmbel
șugat și mai bine, el tinde spre un 
progres mai rapid și consideră pe 
bună dreptate că munca creatoare 
comună a minților și brațelor va a- 
duce un folos social tot mai mare. 
Noi nu putem înșela aceste speranța 
și aceste aspirații".



viața internațională
Ostilitățile indo-păkistaneze 

iau amploare
• „INDIA A RECUNOSCUT «BANGLA DESH» CA NAȚIUNE INDEPEN

DENTĂ", A ANUNTAT PREMIERUL INDIRA GANDHI
• PAKISTANUL A RUPT'RELATIILE DIPLOMATICE CU INDIA

DELHI 6 (Agerpres). — Luni di
mineața, un purtător de cuvînt ofi
cial de la Delhi, citat de agenția 
France Pres.se, a afirmat că forțele 
indiene au distrus 23 de tancuri pa
kistaneze în cursul unei violente 
lupte care s-a desfășurat între uni
tățile de blindate, duminică seara, în 
sectorul Chamb din partea de sud a 
Cașmirului. Potrivit afirmațiilor sale, 
scrie agenția, trupele indiene, care a- 
vansează în interiorul Pakistanului 
oriental, au ocupat mai multe orașe 
strategice ‘din această provincie. A- 
viația indiană, a precizat purtătorul 
de cuvint, continuă atacurile asupra 
celor două regiuni ale Pakistanului — 
de est și de vest — în timp ce ma
rina și portavioanele bombardează 
porturile, instalațiile și depozitele de 
carburanți din Caraci, Chittagong și 
alte localități pakistaneze de coastă.

Agenția Associated Press relatează, 
citind declarații ale purtătorilor de 
cuvînt de la Delhi, că trupele indiene 
atacă pe cinci fronturi în sectoarele 
de nord-nord-est și nord-vest și că 
acestea au primit ordin să continue 
ofensiva în direcția orașelor Dacca — 
centrul administrativ al provinciei 
Pakistanului de est — și Khulna". Un 
purtător de cuvînt al armatei, citat de 
agenția Reuter, a declarat luni dimi
neața că trupele indiene au înfrînt 
rezistența pe toate planurile și avan
sează spre Dacca, aflîndu-se la 64 ki
lometri în interiorul provinciei de est 
a Pakistanului.

Luni dimineața, la Delhi s-a anun
țat că două avioane ale armatei 
pakistaneze au fost doborîte de for
țele indiene în sectorul Pendjab, pe 
frontul occidental, în timp ce se 
aflau în misiune de bombardament 
asupra aeroporturilor indiene Am
ritsar și Adampur — informează 
agenția France Presse.

★
DELHI 8 (Agerpres). — Primul 

ministru indian, Indira Gandhi, a 
declarat luni în Parlament că „India 
a recunoscut „bangla desh" (provin
cia răsăriteană a Pakistanului — n.r.) 
ca națiune independentă", informează 
agențiile Reuter și France Presse.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 6. — Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie, transmite: 
Consiliul de Securitate și-a reluat, 
luni, la ora 0,56 (ora Bucureștiului) 
dezbaterile asupra situației create la 
frontiera indo-pakistaneză, după o a- 
minare de 24 de ore în timpul căreia 
au continuat contactele neoficiale în 
vederea elaborării unui proiect de re
zoluție de compromis.

în luările de cuvint. reprezentanții 
Indiei și Pakistanului, invitați la lu
crări, precum și reprezentanții statelor 
membre ale Consiliului de Securitate 
care au luat cuvintul și-au expus 
punctele de vedere cu privire la pro
iectele de rezoluție supuse dezbate
rilor și la cauzele și modalitățile de

DECLARAȚIA AGENȚIEI TELEGRAFICE COREENE
în legătură cu intensificarea manevrelor războinice 

ale regimului marionetă din Coreea de sud

PHENIAN 6 (Agerpres). — In le
gătură cu faptul că, în ultima vreme, 
regimul lui Pak Cijan Hi intensifică 
manevrele războinice provocatoare, 
Agenția Telegrafică Coreeană a fost 
însărcinată să dea publicității o de
clarație în care se spune : „Astăzi, 
cind dorința pentru negocieri și re- 
unificare pașnică crește într-o măsu
ră nemaiintîlnită pînă în prezent, 
atit în Nordul cît și în Sudul Coreei, 
datorită eforturilor neobosite ale gu
vernului R.P.D. Coreene în vederea 
reunificării pașnice, fără amestec din 
afară, a patriei, regimul lui Pak Cijan 
Hi a declanșat o campanie de mare 
amploare cu caracter războinic, con
trară dorințelor întregului popor al 
Nordului și Sudului Coreei". Luînd 
măsuri intensive pentru pregătirea de 
război a armatei sale, sporind bugetul 
militar și introducing noi tipuri de 
arme și echipament militar din Sta
tele Unite în Coreea de sud, regimul 
de la Seul' și S.U.A. urmăresc să 
înăbușe aspirația tot mai puternică a 
populației sud-coreene pentru reuni
ficarea pașnică, de a suprima lupta 
mereu crescindă a populației’sud-

SEUL. Pol.ția sud-coreeană intervine împotriva studenților participanfi la una din recentele demonstrafii anti 
guvernamentale

RAWALPINDI 6 (Agerpres). — 
Postul de radio național pakistanez 
— citat de agenția France Presse — 
anunță că trupele pakistaneze au cu
cerit, luni dimineața, orașul Mandia- 
la, din nordul Indiei, situat la 150 km 
de frontiera' indo-pakistaneză. Pe de 
altă parte, postul de radio Rawal
pindi, reluat de agențiile Reuter și 
France Presse, a anunțat că alte 13 
avioane indiene au fost distruse de 
către forțele pakistaneze. Anterior, 
sursele pakistaneze anunțaseră dis
trugerea a 61 de avioane indiene. 
Postul de radio a relatat, de aseme
nea, că, în cursul nopții de duminică 
spre luni, avioanele pakistaneze au 
atacat mai multe baze aeriene indie
ne, în special cele de la Agra, 
Pathankot și Poona. Un purtător de 
cuvînt al aviației pakistaneze a spus, 
la rîndul său, că avioanele indiene 
au atacat teritoriul pakistanez în tot 
cursul nopții. în timpul acestor ope
rațiuni, a menționat purtătorul de 
cuvînt, șapte bombardiere grele in
diene au fost distruse.

în ce privește operațiunile din Pa
kistanul oriental, postul de radio pa
kistanez citat de agenția France 
Presse menționează că „presiunea 
indiană este sensibilă", dar că atacul 
împotriva regiunii Hilli din districtul 
Dinajpur a fost respins. Luni dimi
neața, același post de radio, citat de 
agenția France Presse, a transmis că 
trupele pakistaneze au ocupat mai 
multe poziții abandonate de trupele 
indiene. Lupte grele, a declarat un 
purtător de cuvînt pakistanez, au 
continuat, în noaptea de duminică 
spre luni, în districtul Dinajpur, din 
nord-vestul Pakistanului oriental, 
zonă în care trupele indiene au ocu
pat localitatea Thakurgaon, la 30 km 
în interiorul provinciei.*

RAWALPINDI 6 (Agerpres). — La 
Rawalpindi s-a anunțat oficial luni 
că Pakistanul a rupt relațiile diplo
matice cu India, ca urmare a recu
noașterii de către această țară a gu
vernului „bangla desh" autoproclamat 
în regiunea de est a Pakistanului, 
informează agențiile Reuter și As
sociated Press.

Postul de radio . pakistanez, reluat 
de agențiile Reuter și Associated 
Press, a anunțat că interesele Paki
stanului în India vor fi reprezen
tate de ambasada Elveției.

rezolvare ale conflictului indo-pa- 
kistanez.

Au fost prezentate un proiect de 
rezoluție elaborat de Argentina, Bel
gia, Italia, Somalia, Nicaragua, Ja
ponia, Sierra Leone și Burundi, pre
cum și un proiect de rezoluție pre
zentat de U.R.S.S., care nu au în
trunit adeziunea tuturor membrilor 
permanenți ai Consiliului de Securi
tate.

Consiliul de Securitate și-a suspen
dat apoi dezbaterile pentru a permite 
noi consultări între delegațiile state
lor membre, hotărîndu-se ca dezba
terile să fie reluate la inițiativa pre
ședintelui consiliului.

coreene pentru democrație, împotri
va fascizării Coreei de sud. în fața 
acestor tendințe tot mai puternice ale 
opiniei publice sud-coreene, regimul 
tui Pak Cijan Hi încearcă să îndrep
te atenția acesteia in altă parte prin 
intensificarea provocărilor militare ; 
totodată, așa cum's-a văzut în ulti
ma vreme, în Coreea de sud a sporit 
masiv numărul de arestări efectuate 
in rîndurile studenților și altor pături 
sociale.

Guvernul R.P.D. Coreene — arată 
agenția A.C.T.C. — depune toate efor
turile posibile pentru a reduce ten
siunea, dintre Nord și Sud și pentru 
a se. ajunge la reunificarea pașnică, 
fără amestec din afară, a patriei. 
Regimul lui Pak Cijan Hi și impe
rialiștii americani, declară în înche
iere A.C.T.C., trebuie să pună ime
diat capăt provocărilor lor războini
ce, să retragă trupele agresoare im
perialiste americane, sursă a perico
lului constant de război în Coreea, și 
să pună capăt obstacolelor ridicate în 
calea luptei poporului coreean pen
tru reunificarea patriei.

NOI SUCCESE ALE
FORȚELOR PATRIOTICE 

CAMBODGIENE
MESAJUL DE FELICITARE 

ADRESAT
DE NORODOM S1ANUK

PNOM PENH 6 (Agerpres). — Un 
mare număr de soldați ai regimului 
de la Pnom Penh au fost uciși și cel 
puțin 500 au fost răniți în cursul con
traofensivei declanșate de forțele de 
rezistență populară împotriva trupe
lor angajate în operațiunea Cenla-2 
a armatei lonnoliste, al cărei eșec a 
fost recunoscut în mod oficial în 
urmă cu cîteva zile, informează agen
ția United Press International.

Pe de altă parte, comandamentul 
armatei lonnoliste a anunțat dumi
nică seara că un alt oraș a fost cu
cerit de forțele de rezistență, care au 
provocat pierderi mari în oameni și 
materiale trupelor lonnoliste — ora
șul Badeng, situat la 29 kilometri 
nord de Pnom Penh.★

PEKIN 6 (Agerpres). — Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian și 
președinte al Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, a trimis lui Khieu 
Samphan, vicepremier al Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei și comandant suprem al for
țelor armate de eliberare națională 
ale poporului cambodgian, un mesaj 
în care felicită forțele armate popu
lare pentru marile victorii obținute 
recent in zona șoselei nr. 6 din Cam- 
bodgia.

Scoțîhd din luptă un mare număr 
de batalioane și chiar brigăzi întregi 
ale regimului antinațional, antipopu
lar și anticonstituțional al lui Lon 
Noi și Sirik Matak, forțele armate 
de eliberare au provocat, de-a lun
gul șoselei nr. 6, cea mai mare în- 
frîngere suferită vreodată de armata 
lonnolistă, aducînd o mare contri
buție la salvarea națională și elibe
rarea totală a Cambodgiei, se spune 
în mesaj.
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agențiile de presă transmit:
Convorbiri între miniștrii 

metalurgiei din România și 
R. P. Chineză. Luni au în- 
ceput la Pekin convorbirile între 
ministrul industriei metalurgice al 
României, Nicolae Agachî, și Cen 
Shao-kun, ministrul metalurgiei al 
R. P. Chineze. în cadrul întîlnirii, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, cei doi miniștri s-au in
format reciproc despre realizările, 
preocupările și activitatea de per
spectivă in domeniul metalurgiei în 
cele două țări și au abordat aspecte 
ale dezvoltării colaborării între cele 
două ministere.

0 delegație militară ro
mână COI1dJlsă de generalul colo
nel Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România și șef al 
Marelui Stat major, a sosit luni în 
Franța, într-o vizită de o săptă- 
mină, la invitația generalului de ar
mată aeriană Frangois Maurin, șe
ful Statului major general al arma
telor franceze. în cursul dimineții, 
generalul colonel Ion Gheorghe a 
depus o coroană de flori la Mor- 
mîntul soldatului necunoscut și a 
semnat in cartea de onoare de la 
Arcul de Triumf. în aceeași zi, el a 
avut o primă întrevedere cu ■ șeful 
Statului major general al armatelor 
franceze. După-amiază, generalul 
colonel Ion Gheorghe a fost primit 
de ministrul francez al apărării na
ționale’ Michel Debre.

Reuniunea de urgență a 
Ligii Arabe, consacrata analiză
rii situației create în urma debarcării 
trupelor iraniene în insulele Abu 
Mussa, Marele și Micul Țomb, din 
Golful Persic, și-a început lucrările 
la Cairo. La reuniune participă am
basadorii sau reprezentanții perma
nent ai țărilor membre ale Ligii. Cu 
acest, prilej, a fost aprobată cererea 
de aderare a Statului Emiratelor 
Arabe Unite din Golful Persic, care 
devine, astfel, cel de-al 18-lea mem
bru al Ligii Arabe.

Conducerea căilor ferate 
engleze a c'ec'arat ca va concedia 
în curînd 1 300 de muncitori din trei 
întreprinderi de utilaj feroviar. Gu
vernul britanic a refuzat cererea
sindicatelor feroviarilor de a conti
nua finanțarea celor trei întreprin
deri.

Fiecare stat trebuie 
să dispună în mod liber 

de resursele sale naturale
• DECLARAȚIE COMUNĂ CHIUANO-CUBANEZĂ

SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager
pres). — Agenția Prensa Latina a 
transmis declarația comună chiliano- 
cubaneză, semnată de președintele 
Salvador Allende și primul ministru 
Fidel Castro.

în declarație se arată, că reprezen
tanții ambelor părți „au căzut de a- 
cord asupra necesității de a găsi for
mule latino-americane proprii în ve
derea realizării unei unități a statelor 
continentului, pe baza respectării de
pline a independenței naționale și a 
exercitării nelimitate a prerogativelor 
suverane ale fiecărui popor".

în declarație se arată că Chile și 
Cuba „condamnă orice amenințări sau 
presiuni îndreptate de unele state îm
potriva guvernelor care își exercită 
în mod legitim suveranitatea". Decla
rația comună menționează că ambii

★

HAVANA 6 (Agerpres). — Pri- 
mul-ministru al Cubei, Fidel Cas
tro, s-a reîntors la Havana, după 
vizita oficială de 25 de zile între
prinsă în Chile.

în drum spre patrie, primul-mi- 
nistru cubanez a avut întrevederi, la 
Lima și Guayaquil, cu președintele 
Perului, Juan Velasco Alvarado, și, 
respectiv, Jose Maria Velasco 

. Ibarra, președintele Ecuadorului.
în cadrul unor conferințe de pre

să, relevă agenția Prensa Latina, 
Fidel Castro s-a declarat mulțumit 
de rezultatele vizitelor, precizînd că 
întrevederile cu președinții Perului și 
Ecuadorului nu au avut ca obiectiv 
restabilirea relațiilor diplomatice 
cu Cuba. întrebat de.spre posibilita
tea reluării legăturilor diplomatice 
cu Peru, primul-ministru al Cubei

Relațiile dintre Iugosla
via și Malayezia se dezvo1- 
tă foarte favorabil, se arată în co
municatul cu privire la vizita oficia
lă pe care a întreprins-o în R.S.F.I. 
vicepremiei-ul guvernului malayezian, 
Tun Ismail Aii Haji. în cadrul schim
bului de păreri asupra unor proble
me internaționale actuale, subliniază 
comunicatul, cele două părți au evi
dențiat necesitatea unor eforturi per
manente în scopul afirmării colabo
rării pe baza egalității în drepturț 
între toate țările, întemeiate pe prin
cipiile respectării suveranității și in
tegrității ’ teritoriale, renunțării la 
amenințarea cu forța și folosirea 
forței, soluționării pe cale pașnică a 
litigiilor internaționale și neameste
cului în treburile interne.

Li Sien-nien, vicePrem‘er al 
Consiliului de Stat, și alte persoane 
oficiale chineze au avut o întrevedere 
cu membrii misiunii economice chi
liene, conduse de Ernesto Torrealba 
Morales, adjunct al ministrului de 
externe însărcinat cu problemele co
merțului exterior, aflată în vizită la 
Pekin. Cu acest prilej, între cele două 
părți a avut loc o convorbire cordială, 
prietenească, informează agenția 
China Nouă.

Un protocol pentru reglemen
tarea colaborării economice și tehnice 
dintre Egipt și U.R.S.S. a fost sem
nat la Cairo. Protocolul prevede, 
printre altele, extinderea explorărilor 
petroliere din Deșertul de vest cu 
asistența geologilor sovietici și lăr
girea nomenclatorului de mărfuri e- 
giptene care se- exportă în Uniunea 
Sovietică

„Cosmos-463". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămintului „Cosmos-463", 
informează agenția T.A.S.S. Aparatâ- 
jul științific instalat la bordul sate
litului funcționează normal.

La bursa din Tokio s a în* 
registrat luni o nouă scădere a cursu
lui dolarului față de yen, paritatea 
fiind de 324,8 yeni la un dolar, ceea 
ce înseamnă de fapt o reevaluare a 
monedei japoneze cu 10,83 la sută — 
nivel record față de data de 28 au
gust, cînd a fost introdusă fluctuația 
liberă a cursului yenului în funcție 
de cerere și ofertă.

Ministrul albanez al co-
marțului. Kico Ngjela, și Fan I,
ministrul pentru relații economice cu 
străinătatea al R. P. Chineze, au sem
nat la Tirana un protocol' care regle
mentează schimburile comerciale și 
plățile pe anul 1972 între cele două 
țări, precum și un protocol privind 
utilizarea de către partea albaneză a 
creditului oferit de China pe baza 
acordurilor pe termen lung semnate 
între cele două părți, relatează agen
ția A.T.Â.

Ministrul de externe ita
lian, flldo More,și a încheiat 
vizita întreprinsă în Liban, plecînd 
spre patrie. într-o declarație făcută 
ziariștilor cu acest prilej, ministrul 
de externe italian și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu întrevederile 
avute cu oficialitățile libaneze, evi
dențiind evoluția favorabilă a rela
țiilor dintre cele două țări.

Irhispiscopul Makarios, 
președintele Ciprului, a declarat în- 
tr-un interviu televizat că guvernul 
cipriot se pronunță pentru convoca
rea conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare. O 
astfel de conferință va contribui la 
asigurarea păcii nu numai în Europa, 
ci și în întreaga lume, a declarat pre
ședintele. 

conducători au reafirmat principiul 
voinței suverane a statelor de a dis
pune în mod liber de- resursele, lor 
naturale. în context se arată că „gru
pul celor 77“ constituie un „post 
înaintat în lupta țărilor subdezvoltate 
pentru a ajunge la un acord de na
tură să le permită să facă față, în 
condiții de unitate, sarcinii de elabo
rare a unor norme mai corecte de 
reglementare a vieții economice in
ternaționale". Guvernul Cubei salută 
intrarea Republicii Chile în grupul 
țărilor nealiniate, considerind că a- 
ceasta reprezintă o importantă întă
rire adusă acestui grup, adaugă de
clarația.

în legătură cu relațiile cubanezo- 
chiliene, părțile au manifestat voința 
de a intensifica schimburile între cele 
două țări, avînd ca bază unică inte
resele celor două popoare.*
a declarat : „Peru cunoaște că ati
tudinea noastră este dezinteresată și 
așteptăm ca guvernul peruan să 
decidă cînd va socoti necesar și 
convenabil restabilirea relațiilor cu 
Cuba".

Referindu-se la Organizația State
lor Americane (O.S.A.), Fidel Cas
tro a subliniat că „este necesar ca 
O.S.A. să fie reașezată pe baza uni
tății apărate de cunoscuții luptă
tori pentru libertatea Americii La
tine — Bolivar, Sucre, San Martin și 
Marti". El a precizat că țara sa nu 

■dorește reintegrarea în Organizația 
Statelor Americane, deoarece „O.S.A. 
constituie un mijloc de penetrație a 
dominației imperialiste nord-ame- 
ricane în America Latină, interve
nind în treburile interne ale state
lor membre".

13 deputați spanioli ?i'au 
exprimat duminică, in cadrul unei 
reuniuni parlamentare, protestul în 
legătură cu suspendarea de către gu
vern a ziarului „Madrid", unul din
tre cele mai cunoscute cotidiene spa
niole — transmite agenția U.P.I. Ei 
au arătat că acuzația de „violare a 
legislației presei", adusă de autori
tăți conducerii ziarului respectiv, a 
fost doar un pretext, adevăratul mo
tiv al suspendării cotidianului fiind 
faptul că in paginile acestuia au a- 
părut articole critice la adresa poli
ticii guvernului.

Un acord între R. P. Chi
neză și R. D. Vietnam privind 
schimburile de mărfuri și plăți pe 
anul 1972 ă fost semnat Ia Pekin în
tre reprezentanți ai guvernelor celor 
două țări. Au fost semnate, de. ase
menea, un protocol cuprinzînd lista 
generală de mărfuri ce vor fi livrate 
în 1972 de către R.. D. Vietnam în 
R. P. Chineză și un protocol in pri
vința livrării de instalații complete 
de către R. P. Chineză în R. D. Viet
nam, în conformitate cu acordul rea
lizat între guvernele celor două țări, 
la 27 septembrie 1971.

R. A. EGIPT

Pe
Egiptul — ținut milenar care-și 

transformă vechile structuri înain- 
tind pe calea unei dezvoltări multi
laterale... O călătorie făcută zilele a- 
cestea între cei doi „poli“ ai tinerei 
industrii egiptene — marele combi
nat metalurgic de la Heluan și fa
brica de produse textile de la Ma
halla el Kubra — ne-a oferit în aceas
tă privință o imagine edificatoare a 
eforturilor depuse de t&publica 
Arabă Egipt pentru lichidarea seche
lelor dominației coloniale și făurirea 
unei economii tot mai puternice, a 
succeselor obținute în cei aproape 20 
de ani de la revoluția din iulie 1952. 
Aceste realizări rețin cu atît mai 
mult atenția dacă se are in vedere 
faptul că pină acum două decenii 
Egiptul nu dispunea de elemente ale 
unei industrii in adevăratul înțeles 
al cuvintului, că aproape toate pro
dusele necesare erau importate. As
tăzi, însă, la numai cîțiva kilometri 
de Cairo, pe locul unde altă dată se 
afla o mică stațiune balneară, se în
tinde o impresionantă construcție 
modernă, combinatul metalurgic de 
la Heluan, inima de oțel a țării. Fur
nalele sale înalte, care se profilează 
peste întinderile aride ale deșertului, 
secțiile sale moderne în care lu
crează aproximativ 9 000 de munci
tori constituie o grăitoare dovadă a 
străduinței poporului de a-și însuși 
cuceririle tehnicii moderne, de a 
făuri o economie națională înflori
toare. Multi dintre muncitorii săi, 
în majoritate foști felahi, și-au 
transformat viața o dată cu schim
bările petrecute în înfățișarea me
leagurilor pe care trăiesc. Ei au de
venit furnaliști, turnători, meca
nici — oameni care lucrează cu 
multă tragere de inimă pentru a 
da țării produsele metalurgice atît 
de nece-sare dezvoltării altor sec
toare ale economiei naționale. As
tăzi — ne spunea unul dintre direc
torii combinatului de la Heluan — 
întreprinderea noastră are o produc
ție anuală de 600 000 tone fier și 
oțel, ceea ce, firește, nu constituie o 
cifră impresionantă, dar, ținînd seama 
de punctul de Ia care am pornit, re
prezintă foarte mult. Proiectul 
de extindere a uzinei, eșalonat în 
două etape, pină în 1975, prevede

Deschiderea lucrărilor
Congresului P. C. din Columbia

BOGOTA 6 (Agerpres). — în ca
pitala columbiană s-au deschis luni 
lucrările celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Columbia, 
anunță agenția Prensa Lat-'na.

La ședința inaugurală au partici
pat delegații aleși de organizațiile 
de bază ale partidului, deputați, li

Plenara C. C.
al P. C. din Japonia

TOKIO 6. — “ Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : La To
kio se desfășoară lucrările celei de-a 
6-a plenare a C.C. al P.C. din Japo
nia. Tomio Nishizawa, membru al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.J., a prezentat un raport asupra 
vizitei delegației conduse de Kenji 
M!yamoto, președinte al Prezidiului 
C.C. al P.C.J., în România, Italia 
U.R.S.S. și R. D. Vietnam și a con
vorbirilor avute cu conducători ai 
partidelor comuniste din țările vizi
tate și ai P.C. din Spania.

Tetsuzo Fuwa, președinte al Secre
tariatului C.C. al P.C.J., a prezentat 
un raport în legătură cu „Caracteris
ticile situației actuale din Japonia, 
sarcinile partidului și cu privire la

Vizita delegației M. A. N.
in Columbia

BOGOTA 6. — Corespondentul
nostru, E. Pop, transmite : Delega
ția Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei de politică ex
ternă a M.A.N., care, la invitația 
Parlamentului Columbiei, face o 
vizită oficială în această țară, a de
pus o coroană de flori la monu
mentul lui Simon Bolivar. Delegația 

O demonsfrajie a muncitorilor la Birmingham împotriva concedierii a 3 000 
de angajați de la fabrica „Small Heath"

sporirea cantității de fontă și oțel 
la 1,5 milioane tone. El deschide 
frumoase posibilități spre noi reali
zări, deoarece dispunem de impor
tante rezerve de minereu in sudul 
țării și în oaza Baharia din deșer
tul occidental.

Proiectele metalurgiștilor de la 
Heluan fac parte integrantă din pla
nul general de acțiune care prevede, 
între altele, dublarea venitului na
țional în decurs de zece ani, trans
formarea radicală a înfățișării satu
lui egiptean. Acest plan a constituit 
și constituie obiectul unei largi dez
bateri pentru găsirea celor mai bune 
mijloace în vederea traducerii sale 
în viață. Potrivit proiectului de 
plan industrial, ^pentru prima pe
rioadă de cinci -ani, dat publicității 
zilele trecute, în perioada respectivă 
sînt prevăzute investiții în sumă de 
1 181 milioane de lire, care vor con
tribui la ridicarea unor obiective e- 
conomice de primă importanță. 
Astfel, pe lingă conducta Suez-Ale
xandria — care va avea o lungime 
de 331 km și un debit anual inițial 
de 80 milioane tone de petrol — vor 
fi realizate un complex siderurgic, 
o uzină de aluminiu, o uzină petro
chimică etc. Noile obiective, care 
sînt considerate ca reprezentînd o 
bază pentru industria grea, vor fo
losi energia electrică furnizată de 
către barajul înalt de la Assuan. 
Planul de cinci ani prevede, de ase
menea, sporirea producției de petrol 
de la 15 la 60 milioane tone (numai 
în anul 1970—1971 au fost forate 48 
puțuri noi), a celei de ciment, de la 
3,6 la 8 milioane tone, de energie 
electrică, de la 7 miliarde la 19 
miliarde de kWh. O atenție deose
bită va fi acordată dezvoltării agri
culturii. în cadrul unei conferințe 
de presă ținută recent, Saad Hag- 
rass, președintele organizației gene
rale a reformei agrare, a arătat că 
noul plan de zece ani prevede va
lorificarea a 600 000 de fedani (un 
fedan = 0,42 ha), fără a mai socoti 
suprafețele de teren deja amena
jate, care se ridică la peste 500 000 
fedani.

Pentru realizarea acestor obiecti
ve, ca și pentru terminarea celor 
aflate în curs de construcție, Repu

deri ai unor grupări politice de opo
ziție, reprezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești. Este pre
zentă o delegație a Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

noile evoluții în construcția de 
partid". Raportul evidențiază învă
țămintele luptei împotriva acordu
lui de retrocedare a Okinawei și 
pentru apărarea standardului de 
viață al muncitorilor ; raportul se 
referă, de asemenea, la situația 
Frontului Unit în unele alegeri pre- 
fecturale, îmbunătățirea activități
lor organizatorice, de educație și fi
nanciare ale partidului, situația in
ternațională și sarcinile partidului 
în acest domeniu.

Yoshikazu Ibaragi, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.J., a prezentat 
un raport asupra „conducerii de că
tre partid și ajutorului pentru dez
voltarea Ligii japoneze a tineretu
lui democratic".

română a vizitat apoi „Muzeul Au
rului" din Bogota.

în continuare, delegația română a 
vizitat orașul Caii, important cen
tru industrial și cultural. Oaspeții 
români au fost salutați de guverna
torul provinciei. Marino Renjifo 
Salcedo, și alte oficialități locale. 
Aici, membrii delegației au vizitat 
centrul siderurgic „Pacifica". Luni, 
delegația. M.A.N. a sosit în orașul 
Medellin.

blica Arabă Egipt desfășoară o 
largă colaborare economică cu nu
meroase țări. Printre acestea se află 
și Republica Socialistă România.

După cum e bine cunoscut, țara 
noastră și-a manifestat solidarita
tea profundă cu lupta poporului 
egiptean, a tuturor popoarelor arabe 
împotriva imperialismului și neocolo- 
nialismului, urmărește cu sentimente 
de satisfacție eforturile făcute de a- 
ceste popoare pentru dezvoltarea lor 
de sine stătătoare, pentru valorifi
carea deplină, în interesul propriu, a 
resurselor lor naționale, pentru pro
gres economic și social. Intre țările 
noastre au existat vechi relații de 
colaborare care, in condițiile actuale, 
cunosc un stadiu, superior de dez
voltare pe diverse planuri — eco
nomic, științific, cultural. Vizitele 
reciproce ale miniștrilor comerțului 
exterior ai celor două țări, lucră
rile Comisiei mixte guvernamentale, 
care au avut loc la Cairo anul tre
cut, ca și protocolul semnat în vara 
acestui an cu privire la schimburile 
reciproce de mărfuri, atestă evoluția 
continuu favorabilă a colaborării 
prietenești româno-egiptene pe tă- 
rim economic, lărgesc perspectivele 
amplificării schimburilor în acest 
domeniu. în contextul acestor re
lații se includ și cooperarea în pro
ducție, realizarea de către munci
torii, tehnicienii și specialiștii egip
teni, împreună cu tehnicienii și spe
cialiștii români, a unor obiective in
dustriale importante : uzina de pro
duse sodice de la Alexandria și com
plexul de prelucrare a fosfaților de la 
Hamrawein.

în același timp se lărgesc contac
tele și schimburile de păreri la di
ferite niveluri între reprezentanți ai 
vieții politice, cultural-științifice, 
obștești din țările noastre. Vizita re
centă făcută în R.A. Egipt de către 
delegația U.G.S.R., rezultatele ei 
consemnate in comunicatul comun 
dat publicității au constituit o nouă 
mărturie a dorinței ambelor părți de 
a dezvolta in continuare relațiile 
reciproce.

Legături cărora sentimentele de 
stimă și prețuire reciprocă le a- 
daugă mereu noi valențe.

Nicolae N. LUPU
I ' z__________ ■_________ :
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