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Să folosim din plin 
potențialul productiv 
al industriei noastre

ÎN PAGINA A ll-A

Pe marginea masurilor stabilite de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. privind inten
sificarea acțiunii de generalizare a schimbului II, de introducere și extindere a 
schimbului ill, precum și pentru utiliza rea mai buna a capacităților de producție

Ținînd seama de sarcina ma
joră trasată de partid de a se utiliza 
mai bine potențialul industriei noas
tre — pentru a se obține pe această 
bază, în actualul cincinal, o parte tot 
mai însemnată din sporul de pro
ducție prevăzut — în ultimul timp, 
organele județene de partid, minis
terele, centralele industriale și în
treprinderile și-au sporit preocupa
rea pentru utilizarea mai bună a ca
pacităților de producție, pregătirea 
forței de muncă necesare realizării 
acestui important imperativ econo
mic, pentru creșterea indicelui de 
folosire ț fondului de timp al ma- 
șinilor-unplte și a coeficientului de 
schimburi, Cîteva date statistice, 
chiar dacă nu sînt cele mai recente : 
•in luna iunie a.c., comparativ cu luna 
august 1970, coeficientul de schim
buri a crescut, in medie, în unită
țile Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini de la 1,64 la 1,67, în 
cele ale Ministerului Construcțiilor 
Industriale de la 1,35 la 1,52, Minis
terului Industriei Materialelor de 
Construcții de la 1,92 la 1,98, Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor de la 1,44 la 1,47. Poate că, 
la prima vedere, creșterile respective 
nu sînt atît de semnificative ; trebuie 
să avem însă în vedere că ele sînt ' 
date medii care se referă la sute și 
sute de întreprinderi și șantiere și —

în asemenea condiții — semnificația 
creșterilor respective este mult mai 
mare, mult mai densă pe planul eco
nomic general.

Dar, așa cum arată analiza: modu
lui de utilizare a capacităților de 
producție din industrie, de folosire a 
forței de muncă pe schimburi — ana
liză efectuată de către Consiliul de 
Miniștri, Consiliul Economic, Secția 
organizatorică a C.C. al P.C.R. și 
Consiliul Central al U.G.S.R., îm
preună cu ministerele și organele 
centrale de sinteză economică, cu co
misiile economice ale unor comitete 
județene de partid și a Comitetului 
municipal de partid București — re
zultatele amintite puteau fi mult mai 
bune. Ce concluzii de lucru se des
prind dintr-o asemenea amplă și te
meinică analiză, ce trebuie întreprins 
în continuare — în lumina măsurilor 
stabilite recent de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. — de către mi
nistere, centrale industriale și între
prinderi pentru folosirea mai bună 
a capacităților de producție, pentru 
asigurarea condițiilor tehnico-orga- 
nizatorice în vederea extinderii 
schimburilor doi și trei de lucru în 
industrie ?

Mai întîi, este vorba de necesitatea 
utilizării cît mai complete a fondului 
de timp al mașinilor, agregatelor și 
instalațiilor, prin generalizarea schim-
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DRAMATICE
Gîndurile-mi zboară spre anii . 

adolescenței. Eram la un film. 
Titlul l-am uitat de mult. Un 
episod al peliculei mi s-a înti
părit însă adine în memorie. 
Noaptea. O furtună năprasnică. 
Un cer brăzdat in lung și în 
lat de fulgere amenințătoare. 
Tunete asurzitoare. Doi bărbați 
luptau cu propria lor ființă, cu 
natura dezlănțuită, să stingă un 
ifteendiu.'produs de urgia natu
rii. Flăcările j-au cuprins. Nu 
s-au clintit totuși. O luptă pe 
viață și pe moarte. Mai tari ca 
focul, oamenii l-au învins. Au 
salvat, din cite-mi amintesc, 
valori inestimabile. Dar nu a- 
ceasta m-a impresionat. Cute
zanța, bărbăția lor intr-o inegală 
încleștare au rămas pentru mine 
de neuitat. Sacrificiul omului 
care înfruntă te
merar natura, 
urgiile ei, învin- 
gindu-le 
mîndouă, 
conferit 
imaginea 
lui erou, 
un film 
ne întotdeauna 
ceea ce e. E- 
roii ecranului, am 
timp, nu-i întâlnești in viață.

Și totuși...
întâmplarea ce mi-a reamintit 

de episodul relatat s-a petre
cut la rafinăria din Pitești. A- 
ceeași noapte neagră, cu ful
gere sclipind în beznă, cu tu
nete, ca-n film. Undeva, sus pe 
o sferă cu gaze, un trăznet a 
căzut vertiginos, ca un bolid. 
Scînteia electrică a aprins su
papa de evacuare. Incendiul era 
iminent. La fel și explozia care 
ar fi putut urma. Dar nu. Nu 
trebuia să se întâmple.

O' fracțiune de secundă și co
munistul Ovidiu Ciuciuc a înțe
les. Primejdia era enormă. Ris
cul, de asemenea. S-a decis. Cu 
o haină aruncată peste umeri, 
s-a avîntat in beznă. A ajuns 
sus, pe scara îngustă de oțel, în 
cîteva clipe. Acolo, deasupra 
sferei incendiate, in tunetele ce 
se rostogoleau amenințător, fă- 
cindu-și scut din ploaie, 
din haină, s-a năpustit 
focului. Un minut, două, 
de două ori, cu haina și 
pul, a acoperit jetul de

pe a- 
mi-au 
atunci 
omu-

Dar, 
rămî-

diu Ciuciuc își făcuse în- s 
tr-adevăr datoria.

Și intr-o altă noapte, la cup
torul de piroliză, de la fabrica 
de olefine. De serviciu,' opera
torul Marcel Mișescu, un tinăr 
de 17 ani, utecist, abia ieșit 
de pe băncile școlii profesio
nale. Pregătește circuitele 
alimentare cu benzină, in 
derea pornirii cuptorului, 
nunță apoi maistrul pentru ve
rificarea manevrelor. La întoar
cere observă că, pe un robinet 
rămas întredeschis 1~ —-—
operație, benzina — 
peste 130 grade C 
scurgindu-se sub cuptoare, 
stă pe gînduri. Dintr-o săritură 
a fost la 
închidă. Prea 
foc. Flăcările

la prima 
încinsă la 
— țișnește, 

Nu

UN FAPT
crezut mult

pavăză 
asupra 
o data, 
cu tru- 

t__ , ____ ,___  ___ foc. l-a
stins. Apoi a coborît. Acolo, cînd 
maistrul Predescu l-a îmbră
țișat, el a exclamat doar — 
mi-am făcut datoria ca orice 
alt muncitor. Și și-a reluat 
munca. Operatorul chimist Ovi-

vană. încearcă să o 
tirziu. Benzina ia 
îl înconjoară, îl 

cuprind. Totuși, 
rămine pe loc. 
încearcă, în con
tinuare, să o- 
prească sursa 
care a declan
șat incendiul. Se 
dă alarma. II 
scot oamenii și 
îl transportă la 
spital. Lupta cu 

focul continuă. Sub jeturile de 
apă, protejat de o tablă, găsită 
intîmplător, im alt muncitor se 
avintă in flăcări spre vană. Reu
șește să o închidă. Focul este 
stins. Instalația salvată.

Poate și mai interesant este că 
nimeni nu știe cine a fost cel 
de-al doilea muncitor intrat in 
flăcări, 
timent 
nu s-a 
pentru mulțumirile de rigoare.

La spital, a doua zi, in afara 
oricărui pericol, cind ochii tâ
nărului Marcel Mișescu s-au o- 
prit pe fața secretarului comi
tetului de partid pe uzină, venit 
să-l viziteze, a întrebat simplu : 
instalația a fost 
sînt accidentați ? 
nifiant, răspunsul 
fața. Era fericii...

Relatate la Pitești, scurt timp 
după cele două nopți dramati
ce, întâmplările de mai sus 
mi-au amintit de filmul din anii 
adolescenței. Da. o spun convins 
acum, eroii nu sînt doar in fil
me. Sînt printre noi, sînt se
meni de-ai noștri. Sînt comu
niști sau U.T.C.-iști, oameni cu 
o înaltă conștiință, pătrunși de 
simțul datoriei. Aidoma lor sînt 
mii, zeci de mii...

Ioan VLA.NGA

ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT

tului sau Ministerul Afacerilor In
terne ; decret privind vechimea în 
munca juridică a absolvenților cu 
diplomă ai facultăților de drept 
care ocupă funcții în sistemul or
ganelor locale ale administrației de 
stat: decret pentru modificarea 
Decretului nr. 783/1969, privind 
organizarea și funcționarea Minis
terului Muncii, devenit Legea nr. 
68/1969 ; decret pentru modifica
rea articolului 8 din Legea nr. 2/ 
1971, privind perfecționarea pregă
tirii profesionale a lucrătorilor din 
unitățile socialiste ; decret privind 
modificarea unor prevederi din De
cretul nr. 141/1967 privind pensiile 
militare de stat și pensia supli
mentară, devenit Legea nr. 6/1967 
astfel cum a fost republicat în Bu
letinul Oficial partea I nr. 17—18 
din 1 februarie 1969 ; decret pen
tru completarea Anexei la Decretul 
nr. 285/1960 privind acordarea a- 
locației de stat pentru copii ; de
cret privind modificarea Decretu
lui nr. 424/1964 pentru stabilirea 
taxelor consulare.

De asemenea, a fost adoptat de-

crețul pentru aderarea Republicii 
Socialiste România la Convenția 
de la Viena cu privire la relațiile 
consulare, precum și decretele pen
tru : ratificarea Protocolului de a- 
derare a României la Acordul Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), semnat la 15 octombrie 
1971, ratificarea unor amendamente 
la Constituția Organizației Mon
diale a Sănătății, adoptată la cea 
de-a XX-a Adunare Mondială a 
Sănătății, ratificarea Convenției 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Tunisiană pri
vind asistența juridică în ma
terie civilă și penală și a Proto
colului adițional la această Con
venție, precum și ratificarea Con
venției veterinare între guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Regatului Greciei.

Toate decretele adoptate au fost, 
în prealabil, examinate și avizate 
favorabil de comisiile permanente 
de specialitate ale 
Naționale.

Consiliul de Stat 
poi unele cereri de

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, a avut loc o 
ședință a Consiliului de Stat, la 
care au participat ca invitați mi
niștri și alți conducători ai orga
nelor centrale de stat, precum și 
președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete : de
cret privind unele măsuri de îm
bunătățire a activității de aplicare 
și popularizare a legislației ; decret 
privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Educației și învăță- 
mîntului ; decret privind organiza
rea și funcționarea Administrației 
Asigurărilor de Stat; decret cu 
privire la asigurările de stat; de
cret privind Fondul Arhivistic Na
țional al Republicii Socialiste 
România ; decret privind încheie
rea de angajamente de către can- 
didații admiși să urmeze instituții 
militare de învățămînt și instituții 
civile de învățămînt superior, pen
tru care cheltuielile de întreținere 
se suportă de Ministerul Forțelor 
Armate, Consiliul ■ Securității Sta-

Partidului Comunist Român,

® Activitatea culturală

de masă și cerințele

actualității-SE CAUTĂ

UN NOU STIL DE MUN

a examinat a- 
grațiere.

la Ministerul Indus- 
Ministerul Industriei 

de Mașini și Ministe- 
Metalurgice.

Încheierea convorbirilor între delegația

Marii Adunări

sănătate și multă fericire 
personală.

solemnitate, tovarășul 
Ceaușescu, ceilalți con- 
de partid și de stat s-au

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Patriei 

din Vietnam

bului II și extinderea schimbului III. 
în acest scop, pină la sfîrșitul lunii 
ianuarie 1972, ministerele, celelalte 
organe economice centrale, centralele 
industriale și întreprinderile vor în
tocmi programe de măsuri organiza
torice, a căror finalizare trebuie să 
se incheie în cursul primului semestru 
al anului viitor. O asemenea sarcină 
are profunde rațiuni economice. La 
majoritatea ministerelor, in trei tri
mestre din acest an, indicii de folo
sire a fondului de timp disponibil al 
mașinilor-unelte pentru construcții 
de mașini și prelucrarea metalelor 
nu s-au ridicat la nivelurile prevăzute 
în plan — cele mai mari decalaje în- 
registrindu-se 
triei Chimice, 
Construcțiilor 
rul Industriei

Toate ministerele și organele e- 
conomice centrale vor lua măsuri in 
vederea asigurării unei aprovizionări 
corespunzătoare, a asistenței tehnice 
în toate schimburile și pentru îmbu
nătățirea relațiilor de cooperare între 
întreprinderi, creînd în acest fel con
diții propice utilizării intensive a 
mașinilor și a forței de muncă în 
toate secțiile, realizării ritmice a sar
cinilor de producție. In acest scop, 
ministerele vor stabili introducere^ 
schimbului III în unitățile din cu
prinsul lor și repartizarea co
respunzătoare a tehnicienilor și 
maiștrilor pe schimburi. Conco
mitent, centralele și întreprinderile' 
au îndatorirea să ia măsuri de 
dotare corespunzătoare a locurilor de

IN ÎNVĂTĂMINTUL
Of PARTID

CARE ESTE RAPOR
TUL DINTRE BAZA 
TEHNICO - MATERIA
LĂ Șl BAZA ECONO
MICĂ A SOCIALISMU
LUI?
CÎND A ÎNCEPUT 
ETAPA FĂURIRII SO
CIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZ 
VOLTATE ?

ÎN PAGINA A IV-A

CĂ, DAR NU SE RENUN-

(Continuare in pag. a II-a)

COMUNAJțRATA
CUM MUNCEȘTE PRIMARUL
O mulțime de îndatoriri într-una singură

A FI BUN
GOSPODAR

PAGINA A III-A

Modest, cu același sen- 
al datoriei împlinite, el 

prezentat nici măcar

salvată, mai 
Liniștitor, to
i-a luminat

Excelenței Sale Domnului Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

LUSAKA

Aflînd cu profund regret despre accidentul care a avut Ioc la Kafi- 
ronda, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu per
sonal, transmit Excelenței'’Voastre, guvernului și poporului zambian, pre
cum și familiilor îndoliate adînca noastră compasiune.

Dorim celor răniți o grabnică însănătoșire

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Intr-o anchetă publicată 
nu de mult („Scînteia" nr. 
8994) se reliefau cîteva la
turi ale rolului și răspunde
rilor ce revin fiecărui mem
bru intr-un comitet sau 
consiliu al oamenilor mun
cii. Se știe că, începînd cu 
anul ce se apropie, organis
mele de conducere în între
prindere vor cuprinde, pe 
lingă director și alte cadre, 
un număr lărgit de repre
zentanți aleși de masa sa
lariaților.

în ancheta menționată, 
vorbitorii consultați subli
niau deopotrivă că ni
mic i.a poate înlocui răs
punderea proprie a omului 
muncitor ales în aceste co
mitete. Este el un membru 
activ sau se mărginește la 
un rol pasiv de figurant ? 
Se limbează el la o simplă 
încuviințare a hotărîrilor 
sau se consideră — și este 
considerat — și un factor 
de control și execuție, așa 
cum se cuvine să fie repre
zentantul unui for de con
ducere ?

— Principalul, după pă
rerea mea, ne spune tov. 
Richard Winter, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean de partid S:biu, este 
să-i creezi omului din co
mitet posibilitatea de a 
participa realmente la lu
crările comitetului. Aceasta 
depinde de sistemul infor
mațional spus mai sim
plu, să știe din timp ce se 
discută, să primească Ia 
vreme proiectele hotărîrilor 
în discuție și informația le
gată de ele. La rîndul său, 
cind a primit aceste mate
riale, membrul comitetului 
oamenilor muncii să se 
consulte cu un număr de 
oameni ai muncii, ca să 
vină la discuție înarmat, 
după ce a aflat mai multe 
unghiuri din care poate fi 
privită problema. In sfîrșit. 
să nu-și țină părerea „pi
tită", să aibă curajul de a 
și-o exprima, cu relieful

necesar, cu argumentele 
■potrivite.

— Iar în ce privește în
deplinirea hotărîrilor ?

— Ar fi multe de. spus, 
dar premisa îndeplinirii se 
află în cunoaștere. Cum să < 
lupți pentru realizare, dacă 
nu știi bine despre ce e 
vorba ? O seamă de comi
tete ale oamenilor muncii 
se concentrează pe proble-

al

condusa de tovarășul Franz Muhri
Din partea austriacă au partici

pat tovarășii Karl Zenker, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.A., 
președintele organizației din landul 
Austria de Jos, și Franz Eigenbauer, 
membru al C.C. al P.C.A.

Din partea română au luat parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al

Luni după-amiază, la sediul C.C. 
al P.C.R., s-au încheiat convorbirile 
între delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
și delegația Partidului Comunist 
din Austria, condusă de tovarășul 
Franz Muhri, președintele Partidu
lui Comunist din Austria.

Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membrii al C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească.

DECORAȚI CU „ORDINUL MUNCII" CLASA I
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a în- 
mînat, luni la amiază, maeștrilor 
emeriți ai sportului Ilie Năstase și 
Ion Țiriac „Ordinul Muncii" cla
sa I, acordat prin Decret al Consi
liului de Stat, pentru merite de
osebite în activitatea sportivă.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Pană, 
Ion loniță, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, pre
cum și Anghel Alexe, președintele 
Consiliului, național pentru educa
ție fizică și sport, membri ai con
ducerii Federației de tenis.

Mulțumind pentru înaltele dis
tincții acordate, cunoscuții tenis
mani Ilie Năstase și Ion Țiriac au 
asigurat conducerea de partid și de 
stat, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că și în viitor se vor 
strădui

sportive înalte, pentru a spori pres
tigiul internațional al patriei noas
tre dragi.

Felicitind pe cei decorați în . nu
mele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a- subliniat că acorda
rea acestor distincții constituie o 
înaltă apreciere a activității spor
tive a celor doi tenismani români. 
Președintele Consiliului de Stat a

exprimat speranța că decorațiile 
acordate vor constitui, în același 
timp, un imbold în perfecționarea 
activității lor sportive, în obținerea 
unor rezultate mai bune, atît în 
sport cît și în întreaga lor activi
tate și a urat celor decorați noi 
succese, 
în viața

După 
Nicolae 
ducători 
întreținut prietenește cu cei de
corați. ' (Agerpres)

obțină performanțe

purtat pașii anchetei de 
față, oamenii muncii din 
întreprinderi au înțeles per
fect că reprezentanții pe 
care și i-au ales au datoria 
de a fi activi și că lipsa de 
activitate n-are în cele din 
urmă alt remediu decît înlo
cuirea membrilor res
pectivi. La uzma „Tehno- 
frig", maistrul Boroș loan, 
prea puțin activ, a fost în-

- aceasta se așteaptă 
de la fiecare membru 

comitetelor oamenilor muncii
me imediate, apropiate de 
rutină, unele necesare, fără 
îndoială, dar scapă din ve
dere problemele mai pro
funde ale eficientei econo
mice. Ar fi multe de dis
cutat Dar la nivelul cel 
mai simplu, pe înțelesul 
oricui, comitetul și preșe
dintele său trebuie să-i ofe
re membrului din comitet 
două condiții elementare, 
nu întotdeauna respectate 
în profunzime : 1) Să aibă 
ce hotărî. 2) Să știe pe ce 
bază hotărăște.

La Cluj, unde ne-au mai

locuit cu Bifolvi loan. La 
„România muncitoare" au 
fost schimbate din comitet 
tovarășele Pojar Iuliana și 
Vincze lulia. La începutul 
anului, adunările generale 
ale salariaților au înlocuit, 
în Cluj, 70 reprezentanți, 
dintr-un total de 180 (res
tul de 110 au fost realeși).

E un procent destul de 
înalt, corespunzînd unui 
nivel susținut de exigență, 
reflectînd și faptul că pro
punerile făcute în cursul 
adunărilor amintite — 
adunări care au dezbă-

în fond mersul muncii 
întreprinderile respecti- 
— au trecut de 400 : 

dintre ele s-au rezolvat 
pină azi peste 300.

— Dincolo de aceste sta
tistici furnizate de consiliul 
municipal al sindicatelor — 
ne spune tovarășul Achim 
Mihu — și dincolo de răs
punderea fiecărui membru 
din aceste comitete, rămî- 
ne un fapt că există cadre 
experimentate, în frunte cu 
directorul întreprinderii. ȘI 
de aceste cadre — nu nu
mai de ele, dar ȘI de ele — 
depinde în mare măsură 
gradul de activitate al fie
cărui membru.

Achim Mihu este autorul 
unei lucrări care a dispă
rut din librării mai repede 
decît romanele de sen
zație : „Sociologia grupuri
lor mici". Conferențiar la 
catedra de filozofie și so
ciologie a universității „Ba- 
beș-Bolyai", Achim Mihu a 
publicat în analele univer
sității o comunicare 
titulată „Stilul de muncă al 
comitetelor dc direcție".

— Această părere a dum
neavoastră, -despre directo
rul întreprinderii, e bazată 
pe ancheta care ați făcut-o 
pentru studiul despre comi
tetele de direcție ?

— în parte, da. Nu e ne
voie de o cercetare specia
lă, ca să-ți dai seama că 
directorul are în comitet o 
pondere aparte, prin expe
riență, prestigiu ș.a.m.d.. că 
are un rol-cheie 
narea tuturor 
comitetului — și 
tere și în munca 
dințe, pentru realizarea ho
tărîrilor. Cit privește da
tele anchetei mele, proba
bil că sînt învechite. Comi
tetul județean de 
m-a 
particip Ia organizarea

ia-

în antre- 
membrilor 
în dezba- 
dintre șe-

partid 
invitat de curînd să

Ș>

Sergiu FARCAȘAN

(Continuare in pag. a IV-a)

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Prezidiului Comitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam, am 
deosebita plăcere de a vă adresa, în numele Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste din Republica Socialistă România și al meu per
sonal, dumneavoastră și tuturor membrilor Prezidiului Comitetului Cen
tral, cele mai calde felicitări și urări de succes deplin în lupta împotriva 
agresiunii imperialiste, in opera de construire a socialismului în Repu
blica Democrată Vietnam.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și solida
ritate internaționalistă dintre popoarele român și vietnamez, dintre orga
nizațiile noastre se vor dezvolta și întări continuu, spre binele celor două 
popoare, în interesul socialismului și păcii în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei? Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Albania și în numele nostru personal, 
vă mulțumim sincer dumneavoastră personal, poporului frate român, 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste 
care ni le-ați adresat cu ocazia 
rării Albaniei.

Folosim acest prilej pentru

România, pentru salutul și urările pe 
celei de-a XXVII-a aniversări a elibe-

a ura din 
român să obțină noi succese în construcția 
florirea și întărirea patriei sale.

ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

toată inima poporului frate 
socialistă a țării, pentru în-

MEHMET

HADJI LLESHI
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Albania

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru mesajul de felicitări 
transmis cu ocazia Zilei naționale a Statului Bahrein.

Speranțele dumneavoastră că relațiile prietenești dintre cele două 
țări se vor dezvolta continuu, în interesul păcii și cooperării interna
ționale, sînt împărtășite cu sinceritate de mine și poporul Bahreinului.

ISA BIN SULMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein
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Printre cei care s-au adresat in 
ultima vreme redacției se numără 
și tovarășul Dumitru Moldovan, 
șeful serviciului plan și salarizare 
de la întreprinderea județeană de 
construcții-montaj din Zalău care 
solicită următoarea precizare : care 
este raportul dintre baza tehnico- 
materială și baza economică a so
cialismului ?

Pentru a înțelege complexitatea 
legăturilor de intercondiționare e- 
xistente între baza tehnico-mate- 
rială și baza economică a socia
lismului se impune, înainte de 
toate, să precizăm conținutul noțiu
nilor respective.

Noțiunea de bază tehnlco-mate- 
rială reprezintă o categorie esen
țială a materialismului istoric. Prin, 
ea se înțeleg totalitatea factorilor 
materiali ai forțelor de producție, 
adică mijloacele de muncă și obiec
tele muncii. Tot aici sînt incluse 
elementele materializate ale știin
ței. ca și procesele tehnologice. In 
cadrul bazei tehnico-materiale, mij
loacele de muncă dețin un rol ho- 
tărîtor. Ele reprezintă partea „ac
tivă", partea, cea mai mobilă, mai 
dinamică, de al cărei nivel tehnic 
depind rezultatul final al produc
ției. ca și modul concret al desfă
șurării ei. După cum se vede, forța 
de muncă, deși este un element 
component al forțelor de producție, 
nu face parte din baza tehnico- 
materială. Aceasta nu înseamnă că 
forța de muncă este ruptă de evo
luția bazei tehnico-materiale. Mij
loacele de producție rămîn, așa 
cum spunea K. Marx, niște lucruri 
moarte dacă nu sînt însuflețite de 
forța de muncă.

Ca treaptă mai înaltă în dezvol
tarea societății, „socialismul — spu
nea Lenin — nu poate fi conceput 
fără tehnica bazată pe ultimul 
cuvînt al științei moderne". (V. I. 
Lenin, Opere voi. 32, pag. 344). De 
aci necesitatea ca socialismul să-și 
asimileze cele mai înaintate cu
ceriri ale științei și tehnicii, ca o 
condiție obligatorie pentru atingerea 
unei productivități a muncii sociale 
superioare celei realizate în capi
talism. Pe acest temei a subliniat 
în repetate rînduri conducerea 
partidului nostru că socialismul și 
comunismul nu se pot oonstrui cu 
mijloace tehnice înapoiate, ci nu
mai însușindu-și tot ceea ce a creat 
valoros revoluția tehnico-științifică 
contemporană. De remarcat că so
cialismul își făurește o bază teh- 
nico-materială superioară celei care 
a devansat-o, nu numai sub raport 
tehnico-economic, adică al posibi
lității de a realiza indici mai înalți 
de productivitate și eficiență, dar și 
sub raport social, în sensul că func
ția sa productivă este subordonată 
intereselor întregii societăți, progre
sului acesteia, precum și sub ra
portul modului specific de creare și 
perfecționare. în sensul că aceste 
procese se. desfășoară.;, .conștient, 
planificat, .sub influența activă și în 
continuă creștere a factorului su
biectiv, a partidului marxist-leni- 
nist. ....... . .. ,

Cit privește noțiunea de bază e- 
conoinică, ea reprezintă o altă ca
tegorie fundamentală a materialis
mului istoric, semnificind totalita
tea relațiilor de producție, adică 
totalitatea raporturilor ce se stabi
lesc între oameni în sfera produc
ției materiale, a repartiției, schim
bului și consumului. Relațiile de

producție sînt parte integrantă a 
vieții, materiale a societății, consti
tuie un element fundamental al 
existenței sociale ; îndeobște, oa
menii produc cooperînd, făcînd între 
ei schimb de activități. Se cuvine 
reținut, dă asemenea, că relațiile de 
producție, modul lor de desfășurare 
sînt determinate de forma de pro
prietate asupra mijloacelor de pro
ducție.

Șintetizînd cele spuse pînă acum, 
prin baza tehnico-materială se în
țeleg în primul rînd mijloacele de 
producție ale unei societăți, iar 
prin baza economică relațiile de 
producție sau raporturile sociale 
determinate de felul proprietății a- 
supra mijloacelor de producție.

Lui Marx și Engels le revine me
ritul de a îi descoperit și formulat 
pentru prima oară raporturile ce

această necesitate nesatisfăcută for
mează baza obiectivă, fundamentul 
economico-social al cerințelor de 
înfăptuire a revoluției sociale — 
care are ca menire istorică să rea
lizeze concordanța necesară.

La rîndul lor, relațiile de pro
ducție,' ca elemente esențiale ale 
bazei economice, nu rămîn pasive 
față de baza tehnico-materială. 
Baza economică își exercită rolul 
de accelerator al dezvoltării bazei 
tehnico-materiale atîta vreme cît 
relațiile de producție corespund cu 
caracterul forțelor de producție și 
pot asigura condiții sociale, de 
proprietate și repartiție, de natură 
să dea imbold oamenilor în perfec
ționarea uneltelor de muncă. în 
împrejurările în care relațiile de 
producție nu mai corespund necesi
tăților de dezvoltare a noilor forțe

Care este raportul dintre 
baza tehnico-materială 

și baza economică 
a socialismului?

tea socialistă asupra mijloacelor de 
producție și, în genere, baza eco
nomică a socialismului nu se pot 
naște în sinul societății burgheze.

Statornicirea în socialism a unor 
raporturi esențiale noi, a concor
danței între aceste două laturi 
fundamentale ale producției so
ciale deschide cîmp larg avîntului 
forțelor de producție, dezvoltării 
bazei tehnico-materiale a societății, 
dar nu generează, și nici nu poate 
genera, un automatism al dezvoltă
rii, al creșterii economice. La rân
dul ei, baza economică, adică rela
țiile de producție nu pot fi con
cepute static, ca date o dată pentru 
totdeauna, — invariabile de la sta
tornicirea proprietății socialiste și 
pînă în comunism. Ca urmare a 
modificărilor- rapide care au loc în 
baza tehnico-materială, relațiile de 
producție pot rămînc la un mo
ment dat în urmă, împrejurare 
care, nesesizată și neînlăturată la 
timp, poate duce la declanșarea 
unor fenomene negative în econo
mie și în viața socială. Spre deose
bire însă de toate orinduirile pre
cedente în care legile economice 
acționează stihinic, socialismul 
oferă posibilitatea de a controla 
permanent și a interveni cu efi
ciență spre a adapta relațiile de 
producție schimbărilor petrecute in 
baza tehnico-materială.

IFAPTUL
iDIVERS
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există între baza tehnică materială 
și baza economică. Prin conținutul 
lor, cele două categorii reflectă, de 
fapt, unitatea dialectică dintre for
țele de producție și relațiile de 
producție.

în acest raport, rolul determinant 
51 au forțele de producție — în sen
sul că dezvoltarea lor creează ne
cesitatea obiectivă a transformării 
relațiilor de producție, a adaptării 
acestora la caracterul nou al forțe
lor de producție. Tocmai această 
necesitate obiectivă o exprimă legea 
formulată de materialismul dialec
tic și istoric ca legea concordanței 
obligatorii între relațiile de pro
ducție și caracterul forțelor da 
producție.

în'urma faptului că gîndirea teh
nică progresează neîncetat, că pro
cesul de perfecționare a mijloace
lor de producție are un caracter 
continuu, forțele de producție re
prezintă factorul motor al dezvol
tării istorice —, întrucît ele creează 
permanent necesitatea ca relațiile 
de producție, adică raporturile so
ciale. să evolueze ascendent, cu alte 
cuyipte împing.,mereu înainte mer
sul societății pe scara progresului 
istoric. Dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale generează necesitatea o- 
biectivă, generează imperativul e- 
conomic, social și politic al adap
tării relațiilor de producție — dar 
acest proces nu se produce spon
tan, de la sine, automat. Tocmai

de producție, baza economică se 
transformă într-un factor de frînare 
a dezvoltării, a progresului social. 

Din această rămînere în urmă a 
relațiilor de producție decurge, în 
societatea împărțită în clase anta
gonice, necesitatea revoluției socia
le. Așa, de pildă, înlăturarea rela
țiilor feudale, devenite, pe o anumi
tă treaptă a evoluției societății, o 
stavilă în calea dezvoltării forțelor 
de producție, și instaurarea relați
ilor capitaliste pe atunci progresis
te, au avut loc în procesul revolu
ției burgheze. Cu timpul, relațiile 
capitaliste, bazate pe proprietatea 
privat capitalistă asupra mijloacelor 
de producție, au rămas și ele în ur
mă, au intrat în contradicție cu ca
racterul tot mai social al producției, 
stînjenind progresul acesteia ; revo
luției socialiste i-a revenit rolul să 
lichideze contradicția creată. Dar în 
vreme ce revoluția burgheză nu a 
făcut altceva decît să schimbe o 
formă a proprietății prjyațe.cu alta,.,, 
o forrhă' a exploa^r ii:. ■ omului 
de către om cu alta —' cea feudală 
cu cea capitalistă — revoluția so-

■ cialisță . înlătură pentru totdeauna 
orice formă a proprietății private 
asupra mijloacelor de producție, 
orice fel de exploatare. In această 
caracteristică fundamentală a noi
lor relații socialiste, care le deose
bește .radical de tipul relațiilor de 
producție cunoscute anterior, rezidă 
și explicația faptului că proprieta-

Experiența țării noastre și în
deosebi cea din ultimii ani confir
mă pe deplin acest fapt. Anii din 
urmă au fost intr-adevăr ani în care 
eforturile pentru dezvoltarea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale 
a socialismului, prin asimilarea ce
lor mai avansate realizări ale ști
inței și tehnicii, s-au îmbinat in
disolubil cu perfecționările aduse 
bazei economice, cu perfecționarea 
și dezvoltarea relațiilor de produc
ție în toate laturile lor. Pe măsura 
dezvoltării mijloacelor de produc
ție apare și în socialism necesita
tea ca relațiile de producție să se 
dezvolte, în sensul ca ele să asigure 
participarea tot mai largă a oame
nilor muncii la conducerea întregii 
vieți economice, în sensul realiză
rii efective a condiției lor de pro
prietari ai mijloacelor de produc
ție, în sensul perfecționării con
tinue a relațiilor de repartiție. 
Concepția partidului nostru în a- 
ceastă privință a fost clar ex
primată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care arată că : „In ac
tivitatea sa, partidul nostru por
nește de la premisa că, o dată cu 
creșterea forțelor de producție, tre
buie asigurată perfecționarea con
tinuă a relațiilor de producție, a- 
eeasta realizîndu-se nu ca rezultat 
al acțiunii oarbe a legilor obiec
tive. ci în mod planificat, con
știent, ca urmare a acțiunii organi
zate a oamenilor... Activitatea noas
tră trebuie să aibă ca scop asigu
rarea permanentă a dezvoltării atît 
a forțelor de producție, cît și a re- 

j^le-țiilor de,producție, evitarea ori
căror nepotriviri și discordanțe in
tre' ele".

Aplicarea consecventă a acestei 
. orientări.,în,„practica construcției ■
socialiste din țara noastră consti
tuie chezășia avîntului neîntrerupt 
al forțelor de producție, garanția 
perfecționării continue și atot
cuprinzătoare a mecanismului eco
nomic și social.

Conf. univ. dr. 
Florin BURTAN

Tov. Ion Bacă, profesor din Pi
tești, ne-o. adresat întrebarea : de 
cind se poate aprecia că a început 
etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate ? Aceeași 
întrebare a fost pusă cu o frecven
ță repetată —• după cum ne-au in
format mai multe cabinete de partid 
— și in unele dezbateri și seminarii.

Pentru a răspunde la această în
trebare, ni se pare necesar să a- 
mintim, înainte de toate, că noua 
orînduire socială se clădeșțe în de
cursul unui proces îndelungat. Cla
sicii marxism-leninismului au vor
bit în această privință de cele două 
faze ale nori orînduiri — socialis
mul și comunismul, dar și în dez
voltarea acestora se poate vorbi de 
mai multe etape. O primă etapă este 
aceea a trecerii de la capitalism la 
socialism, avînd ca principal o- 
biectiv și conținut lichidarea rela
țiilor capitaliste, bazate pe exploa
tarea omului de către, om, instau
rarea relațiilor noi, socialiste, crea
rea bazei tehnico-materiale a so
cialismului, formarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii.

în țara noastră, etapa trecerii la 
construcția larg desfășurată a so
cialismului a fost deschisă, cum se 
știe, prin înlăturarea ultimilor re
prezentanți ai claselor exploatatoare 
de la cîrma țării — în speță răs
turnarea monarhiei la 30 decem
brie 1947, și preluarea întregii pu
teri politice de către clasa munci
toare, aliată cu țărănimea munci
toare și cu celelalte categorii de 
oameni ai muncii. Tocmai aceasta 
a făcut cu putință naționalizarea 
principalelor mijloace de produc
ție, trecerea la dezvoltarea planifi
cată a economiei, înfăptuirea coo
perativizării agriculturii, într-un 
cuvînt toate acele mari transformări 
revoluționare care, într-un răstimp 
istoric scurt, au schimbat radical 
înfățișarea societății noastre. în
cununarea lor au constituit-o sta
tornicirea relațiilor socialiste în în
treaga economie sau triumful deplin 
al socialismului la orașe și sate.

Prin aceasta nu s-a realizat însă 
decît începutul operei vaste de 
transpunere în viață a idealurilor 
socialismului. Abia pe temelia rela
țiilor noi. socialiste, devine po
sibilă soluționarea multiplelor pro
bleme de natură , economică, so
cială. culturală, etică, pe care ea le 
implică. Se deschide 0 etapă nouă, 
superioară în construcția socialistă, 
etapă care in mod necesar tre
buie să însemne maturizarea și 
dezvoltarea socialismului în pro
funzimea tuturor sferelor vieții so
ciale, asigurarea superiorității față 
de societatea capitalistă nu numai 
sub raportul relațiilor de produc
ție, dar și al gradului de dezvol
tare a forțelor de producție și pro

ductivității muncii sociale, al orga
nizării sociale, al condițiilor de 
trai, al nivelului de cultură și de 
conștiință a poporului.

Cind a început această nouă e- 
tapă la noi ? Principial și practic, 
este limpede că după victoria de
plină a socialismului, sarcina nouă 
consecutivă, este aceea a trecerii 
Ia făurirea socialismului multilate
ral dezvoltat. Dat fiind însă speci
ficul transformărilor sociale, care 
îndeobște se petrec în cadrul unor 
procese mai mult sau mai puțin 
îndelungate, nu se poate vorbi de 
o trecere instantanee, bruscă, rigu-

sului de a fi dat o caracterizare 
clară și precisă conținutului acestei 
noi etape, conturînd principalele 
direcții' in care va evolua societa
tea noastră in cursul ei. „Realizarea 
acestui țel major de perspectivă al 
partidului nostru — se arăta în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la congres — 
presupune, în primul rînd, creșterea 
intensă a forțelor de producție, 
crearea unei economii avansate, a 
unei industrii și agriculturi moder
ne, in stare să satisfacă cerințele 
mereu sporite ale societății. în al 
doilea rînd, aceasta înseamnă dez-

SM

Cînd a început 
etapa făuririi 

societății socialiste 
multilateral dezvoltate ?

ros delimitată calendaristic, la noua 
etapă. In fapt, după statornicirea 
reiațiilor socialiste în întreaga eco
nomie, a fost necesară o perioadă 
de consolidare a acestor relații, de 
așezare a lor temeinică, trainică, de 
organizare a Vieții sociale in con
cordanță cu cerințele lor, de eli
minare a unor anacronisme și ră- 
jnîneri în urmă, carențe, anomalii 
în viața socială — probleme 
cărora Congresul al IX-lea al par
tidului le-a acordat o atenție deo- 

‘.sebită, preconizînd un ansamblu de 
măsuri pentru soluționarea lor. 
'tocmai în acest fel, în fața poporu
lui nostru s-a deschis perspectiva 
trecerii pe un front larg la etapa 
superioară — a făuririi socialis
mului multilateral dezvoltat.

AșaVcum, se știe, conceptul de so
cietate ..sociali Stă multilateral dez
voltată 'și fost elaborat de Congre
sul al X-Jea'care a stabilit că fău
rirea acestei societăți constituie o- 
biectivul fundamental al noii etape 
în care a pășit țara noastră. 
Este un merit deosebit al congre-

voltarea susținută a științei, învă- 
țămintului și culturii — factori de 
bază ai progresului și civilizației. 
Aceasta cere, în al treilea rînd, crea
rea condițiilor in vederea ridicării 
bunăstării materiale și spirituale a 
tuturor oamenilor muncii, înfăptui
rea repartiției bunurilor produse de 
societate in spiritul dreptății și e- 
chității socialiste. In al patrulea rînd. 
aceasta presupune perfecționarea 
continuă a relațiilor de producție, 
a organizării societății, crearea ca
drului organizatoric care să permită 
manifestarea in sfera vieții sociale a 
fiecărui cetățean, participarea tot 
mai activă a celor ce muncesc la 
conducerea treburilor țării, lărgirea 
libertăților, dezvoltarea democrației 
socialiste".

In documente ulterioare ale par
tidului nostru s-a arătat că etapa 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate va presupune o 
perioadă mai îndelungată de timp, 
probabil cîteva cincinale (vezi 
N. Ceaușescu : Expunerea „Semi
centenarul glorios al Partidului Co

munist Român" -din 7 mai 1971 ; 
Expunerea la Consfătuirea de lu
cru a activului de partid din dome
niul ideologiei și al activității poli
tice și cultural-educative din 9 iu
lie 1971).

Actualul cincinal, elaborat pe 
baza' directivelor Congresului al 
X-lea, formează programul de 
acțiune pentru un prim stadiu 
al socialismului multilateral dez
voltat. „O dată cu trecerea Ia în
făptuirea planului cincinal 1971— 
1975 — s-a precizat în expunerea 
secretarului general al partidului 
la plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie — România a intrat în- 
tr-o nouă etapă a evoluției sale e- 
conomico-sociale — etapa făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate". Programului de dezvoltare 
economico-socială i s-a adăugat, ca 
o componentă esențială, menită să 
asigure premisele spirituale ale 
înaintării pe calea socialismului și 
comunismului, programul de edu
cație socialistă, adoptat de plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie a.c.

Este știut că, un timp, s-a folosit 
termenul „desăvirșirea construcției 
socialiste". Termenul respectiv a 
avut insă dezavantajul unei anu
mite impreciziuni, indicînd doar 
direcția, linia de dezvoltare a so
cietății, nu insă și un anume sta
diu. o anume etapă, cu un con
ținut distinct ; desăvirșirea este 
un proces permanent, perpetuii, 
care, prin sine însuși nu indică, 
nu definește transformări cali
tative, treceri de la un stadiu la 
altul. In definitiv, despre desăvâr
șirea, despre perfecționarea noului 
sistem social se poate vorbi ca un 
proces continuu ce se desfășoară 
neîntrerupt de la statornicirea rela
țiilor de producție socialiste în în
treaga economie și pînă în comu
nism, care este el însuși o societate 
în continuă perfecționare și desă- 
vîrșire.

Definirea noii etape dată de Con
gresul al X-lea are, spre deosebire 
de formularea amintită mai sus, 
avantajul unei reliefări a conținu
tului proceselor care au loc — pro
cese ce cuprind absolut toate latu
rile vieții sociale, determinînd mu
tații de ordin nu numai cantitativ, 
dar mai ales calitativ (pentru tră
săturile principale ale societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
vezi consultația apărută in „Scîn- 
teia" din 3 noiembrie 1971).

Prin eforturi perseverente, so
cietatea noastră va ajunge la 
acel niv'el propriu socialismului 
multilateral dezvoltat, care va face 
posibilă trecerea treptată la etapa 
superioară consecutivă — a con
struirii comunismului.

Acta GREGORIAN

POTENȚIALUL PRODUCTIV
(Urmare din pag. I)

muncă cu scule, dispozitive, verifica
toare, aparate de măsură și control, 
prin extinderea schimburilor II și III 
în toate secțiile de sculărie și unită
țile specializate. în vederea îmbu
nătățirii utilizării liniilor de fabrica
ție, ministerele economice, centralele 
și întreprinderile vor elabora pro
grame de înlocuire treptată a mași
nilor universale care au randament 
scăzut cu agregate modeme speciali
zate în una sau mai multe operații 
— ce vor fi executate prin autouii- 
lare. Pentru a evita diminuarea ca
pacității de producție datorită locu
rilor „înguste" se va organiza la 
aceste locuri de muncă activitatea în 
trei schimburi, se vor completa ca
pacitățile prin cooperare sau dotări 
prioritare cu utilajul necesar, asigu- 
rîndu-se o armonizare, o corelare ju
dicioasă a capacităților productive pe 
ansamblul unităților industriale.

Acțiunile amintite pînă acum sînt 
de natură să pună ordine deplină în 
toate centralele industriale și între
prinderile, în domeniul atit de im
portant pe plan economic al folosi
rii extensive și intensive a „zes
trei" tehnice și a forței de 
muncă. Desprindem din ele nu 
numai laturile organizatorice te
meinice, pe , care se fundamentează 
generalizarea schimbului II,..șit.intro
ducerea schimbului III în Ufiitățile 
industriale; ci și cele care pri- 

i, vesc controlul muncii și pro
ducției în aceste schimburi pen
tru a nu se mai pierde timpul, ’ 
pentru a nu se mai lucra cu randa
ment scăzut, în condițiile unei asis
tențe tehnice improvizate. Luîndu-se 
aceste măsuri, este firesc ca ministe
rele să fundamenteze în mod științi
fic indicii de utilizare ce pot fi rea
lizați pe grupe de mașini în anul 
viitor, pentru a asigura fructifica
rea mai intensă a rezervelor interne. 
In cazul în care, din aceste calcule, 
rezultă excedent de capacitate, căile 
de folosire integrală a acestuia sînt 
bine stabilite : ori se vor suplimenta 
sarcinile de plan pentru 1972 Ia pro
dusele utile economiei naționale, cu 
desfacere asigurată in țară sau Ia 
export, ori mașinile și utilajele dis
ponibile pe centrale și ministere vor 
fi oferite la export sau redistribuite. 
Sînt întreprinderi de industrie loca
lă, ale cooperației meșteșugărești, co
operative agricole de producție care 
au nevoie de aceste mijloace tehnice 
disponibile. Unele din aceste mașini, 
ce nu pot fi utilizate în producție, 
vor fi dirijate la școli profesionale, 
licee de specialitate, pentru dotarea 
atelierelor-școală. Pînă la 31 ia
nuarie, rezultatele acestor măsuri 
trebuie, prezentate Comitetului de 
Stat ăl Planificării și Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe. La rîndul lor, aceste orga
ne economice centrale vor informa, 
pînă la 15 februarie 1972, Consiliul 
de Miniștri asupra efectelor acestor 
acțiuni, în așa fel îneît problemele 
folosirii intensive a capacităților de 
producție și a forței de muncă să fie 
soluționate operativ și judicios, în 
strinsă concordanță cu cerințele eco
nomiei naționale.

Este de remarcat și măsura potri
vit căreia organele economice amin
tite, împreună cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini — in 
cadrul competențelor actuale — nu 
vor satisface cererile solicitanților de 
mașini, utilaje și instalații noi, din 
țară și import, decît în cazul cind 
indicele planificat de utilizare pe 
grupe de mașini de același fel a fost 
realizai. In acest scop, documenta
țiile de fundamentare pentru achi
ziționarea de noi utilaje vor cuprin
de și indicii de utilizare realizați și 
gradul de încărcare pe anii 1972— 
1975 Ia utilajele similare în funcțiune. 
Se reglementează, deci, mai bine, pe 
criterii riguroase, comensurabile în 
practică, metodologia achiziționării 
din producția internă sau din im
port a mijloacelor tehnice, punin- 
du-se capăt acelor tendințe de a 
cheltui fonduri ale statului pentru 

. mașini și utilaje care nu dau produc
ție pe măsura potențialului lor maxim.

O condiție esențială pentru genera
lizarea schimbului II și extinderea 
schimbului III o constituie asigurarea 
forței de muncă necesare, a muncito
rilor calificați, mai ales în domeniile 
deficitare, In meseriile cele mai so
licitate. Din capul locului trebuie re
marcat că în acest scop măsurile 
stabilite de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. au o deosebită impor
tanță practică, fiind de natură să re
zolve unitar și într-o viziune de lar
gă perspectivă problemele atît de 
complexe ale acoperirii schimburilor 
II și III cu forță de muncă bine pre
gătită din punct de vedere tehnic și 
profesional.

Măsurile respective privesc, în pri
mul rînd, asigurarea cadrelor califi
cate pentru noile obiective de inves
tiții. Ca atare, pentru aceste no! 
obiective, documentațiile tehnico-eco- 
nomice vor prevedea necesarul și mo
dul în care se asigură cadrele califi
cate pe. meserii, specialități, niveluri 
de pregătire, precum și repartizarea 
acestora corespunzător etapelor de 
punere m funcțiune a capacităților de 
producție. Ministerele economice și 
centrale industriale vor revedea pro
gramele ' de pregătire a muncitorilor 
calificați în meseriile de strungar,

frezor și rabotor, în funcție de cerin
țele . dezvoltării ramurii construcțiilor 
de mașini și vor asigura din timp re
crutarea și pregătirea forței de mun
că pentru punerea în funcțiune a noi
lor obiective de investiții. Evident, 
Ministerul Muncii va acorda tot spriji
nul necesar în recrutarea forței de 
muncă. Este firesc, așa cum se preve
de, ca grupurile școlare profesionale de 
pe lingă unitățile noi să fie date in 
exploatare mai devreme față de da
tele de intrare in funcțiune a obiec
tivelor de investiții productive, în așa 
fel incit să se asigure pregătirea te
meinică — la timp și chiar in avans 
— a cadrelor, corespunzător cerințe
lor funcționării ireproșabile a noilor 
întreprinderi.

Rezultatele pregătirii prin școli 
profesionale, ucenicie sau cursuri 
de calificare de scurtă durată 
depind, in mare măsură, de efectua
rea practicii efective la marini și in
stalații similare cu cele din întreprin
deri. Drept urmare, ministerele, comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București vor elabora programe de 
măsuri pentru organizarea în școli și 
întreprinderi a atelierelor-școală, prin 
folosirea la maximum a spațiilor 
existente și a utilajelor care devin 
disponibile în unitățile respective sau 
în alte unități ale centralei sau mi
nisterului de resort. Treptat, chiar 
cursurile’școlilor.'serale vor fi :orga-; 
nizate pe schimburi, în așa fel îneît 
tinerii muncitori să-și poată desfă
șura activitatea în producție în toate 
schimburile t 'în plus, acolo unde ■ se 
justifică, pe lîngă marile întreprin
deri vor fi create licee serale. In 
acest fel, tinerii „seraliști" nu vor 
mai munci doar în schimbul I, ca 
acum, vor avea posibilitatea de a cu
noaște specificul activității în cele
lalte schimburi. Se prevede, de ase
menea, prelungirea de la 3 la 5 ani 
a duratei contractului de mun
că al absolvenților școlilor profe
sionale și cursurilor de calificare, 
precum și al ucenicilor ; totodată, 
contractul de muncă nu va mai fi 
desfăcut pe durata satisfacerii sta
giului militar. Aceste măsuri vor 
duce la creșterea stabilității tinerilor 
munc'tori în întreprinderi.

Programe speciale vor fi inițiate și 
în legătură cu folosirea mai judicioa
să a forței de muncă feminine dis
ponibile, pentru calificarea și încadra
rea unui număr mai mare de femei 
în meserii și munci potrivite aces
tora. In vederea utilizării în lucrări 
productive a pensionarilor de invali
ditate cu drept de muncă, organele 
în drept vor prezenta, în scurt timp, 
propuneri de măsuri pentru recalifi
carea acestora în meserii productive 
din diferite sectoare ale economiei 
naționale. Pînă Ia sfîrșitul lunii ia
nuarie anul viitor, Consiliul de Mi- 
n'ștri va analiza modul de folosire a 
forței de muncă din activitatea de 
întreținere a sediilor administrative 
ale ministerelor, instituțiilor centrale, 
institutelor de proiectare și cerce
tare, centralelor industriale. între
prinderilor de comerț exterior, orga
nizațiilor obștești și altele (electri
cieni, mecanici, tîmplari, zugravi ș.a.) 
și va adopta o reglementare pentru 
înființarea unor organizații econo
mice de deservire comună a sedi’lor 
administrative menționate, prin pres
tarea de servicii pe bază de norme 
de lucru _și tarife de plată. întrucît 
muncitorii navetiști dețin o pondere 
importantă în totalitatea forței de 
muncă (în Cap’tală, ponderea aces
tora este de 25 la sută în construc
ția de mașini) se are în vedere îm
bunătățirea condițiilor de cazare și 
transport ale acestora. Totodată, șe 
va elabora un program de măsuri 
pentru adaptarea orarului de funcțio
nare a creșelor și căminelor de co
pii, a cantinelor, unităților comer
ciale și transportului public la ne
cesitățile deservirii oamenilor mun
cii care lucrează în schimburile de 
noapte.

In măsurile aprobate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. se prevede 
că, pentru desfășurarea în condiții 
mai bune a activității politice in 
toate schimburile, comitetele jude
țene de partid vor extinde în funcție 
de specificul fiecărei întreprinderi 
crearea organizațiilor de partid pe 
schimburi ; totodată, acestea vor lua 
măsuri ca în toate cele trei schim
buri să lucreze efectiv membri ai or
ganelor de partid și ai comiteteltfr 
sindicatelor.

Oamenii muncii din întreprinderi 
sînt profund interesați în finalizarea, 
Ia termenele stabilite, a tuturor mă
surilor , stabilite de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. pentru inten- 
sif’carea acțiunii de generalizare a 
schimbului II, de introducere și ex
tindere a schimbului III, precum și 
pentru utilizarea mai bună a capaci
tăților de producție. In acest dome
niu, resursele interne sînt practic 
inepuizabile. De valorif’carea lor de
pind în rpare măsură înfăptuirea 
sarcinii prevăzute de planul cincinal 
ca aproape un sfert din sporul pro
ducției industriale să se obțină pe 
seama utilizării mai bune a capaci
tăților de producție existente, obți
nerea de realizări superioare și 
în termene scurte la noile obiective 
productive ce vor fi date în funcțiu
ne, amplificarea rezultatelor . în uti
lizarea uriașului potențial tehnic și 
uman al industriei noastre socialiste.

Inspectoratul General al Mili
ției a organizat un simpozion pe 
tema „Rolul filmului în educa
ția 'rutieră". Cu această ocazie, 
au fost prezentate și ultimele 
creații cinematografice, pelicu
lele de scurt metraj „Politețe 
rutieră", „Centura vieții”, „Gră- 
bește-te încet !“, „Atenție pie
toni !“ și „Catastrofa". Bine re
alizate, sugestive și veridice 
aceste filme — primite, de altfel, 
cu interes de spectatori — ar 
putea aduce o însemnată con
tribuție la educarea . tuturor 
participanților la traficul ru
tier — conducători auto, călători, 
pietoni — în spiritul respectării 
prevederilor legale de circu
lație.

Spunem „ar putea" fiindcă 
oricît de ciudat ar părea efecte
le nu depind atît de calitățile 
lor, cit de... bunăvoința — sau, 
mai exact, de slaba bunăvoință 
— a Direcției difuzării filmelor. 
Mai sint peste 40 de pelicule 
făcute la comanda direcției cir
culației din Inspectoratul Ge
neral al Miliției ca și altele rea
lizate de. Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, 
frecvența prezentării lor 
ecrane în completarea 
melor artistice este încă... in
vers proporțională cu cea a ac
cidentelor de circulație pe care 
ar trebui să le combată. Nu 
dorim să subapreciem calitățile 
altor scurt-metraje, dar se poate 
pune, totuși, întrebarea : oare 
cite din acestea pot contribui 
nemijlocit la salvarea de vieți 
omenești și importante bunuri 
materiale ?

dar 
pe 

fil-

Pe firul unor
mandate
falsificate

IDe la un timp, la oficiul poș
tal nr. 7 din București (Șoseaua 
Giurgiului), soseau tot mai mul
te reclamații privind neachitarea.

Iunor mandate telegrafice. Para
doxal, în evidențele oficiului, 
mandatele figurau însă ca în-

I minate destinatarilor. Cercetă
rile întreprinse au dezvăluit cu- 
.rînd misterul. .încțeplinind june-,

1. .fid leiey.u/sL,

Elena Vlad falsifica mandatele,1 
trecind date fictive ale destina
tarilor și insușindu-și banii. E-

I'‘'Vitient, în această situație, ea 
a primit „un mandat", în urma 
căruia, prin sentința pronunțată

Ide instanța de judecată, a fost 
condamnată la doi ani și jumă
tate închisoare.

de curier .poștal telegrafic,,

O scrisoare din partea condu
cerii Trustului de alimentație 
publică locală Buzău. Semnatarii 
ei (Gr. Dumitrescu — director, 
V .Banculescu — contabil-șef și 
Dumitru Nica de la oficiul ju
ridic) ne relatează un fapt care
— nu putem să nu recunoaștem
— îi îngrijorează. „Fostul nostru 
gestionar Gefincu Dumitru — 
ne scriu ei — cu domiciliul în 
orașul Boldești-Scăeni, str. Sti
clari nr. 25. a produs o pagubă 
în dauna T.A.P.L. de 14 916 lei, 
bine reținută de Procuratura 
locală Buzău prin ordonanța nr. 
3320/B/1970. Am făcut dese in
vestigații pentru a-i afla locul 
de muncă pentru a proceda la 
executare timp de 2 ani, dar 
fără rezultat, gestionarul dînd 
dovadă de o rea credință neo
bișnuită...". Desigur, semnatarii 
acestei scrisori au tot dreptul
— ba am snune noi au chiar 
obligația — de a căuta pe „fos
tul" lor gestionar evazionist, 
„certat cu cinstea" și nu ne în
doim că cei ce vor fi în mă
sură să-i ajute în acest sens 
o vor face. Dincolo de aceasta 
însă, cazul 
în discuție nevralgica problemă 
a angajării 
tionari și a . 
provocate ,de ei. Din 
autorii scrisorii amintite se ara
tă prea puțin îngrijorați de a- 
ceste aspecte. Să le convină si
tuația de a urmări mai degrabă 
recuperarea pagubelor decît în
chiderea supapelor de produce
re a lor ?

aduce încă o dată
unor astfel de ges- 
prevenirii pagubelor 

păcate,

Dentist la...
domiciliu !

Preocupat încă din timpul 
studenției de perfecționarea a- 
paraturii medicale de speciali
tate. tinărul medic stomatolog 
Constantin Ciort, de la spitalul 
din Sebiș (Arad) a reușit să 
proiecteze și să construiască un 
nou aparat, denumit ,.Peoc-l", 
cu ajutorul căruia, dentistul își 
poate exercita aproape toate 
genurile de intervenții si trata
ment chiar la... domiciliul pa
cientului. De dimensiuni reduse 
și ușor transportabil, noul aparat 
își va putea găsi o largă apli- 

. co.bilita.te îndeosebi în cabine
tele stomatologice din mediul 
rural, dar si in cadrul, marilor 
unit.ăti stomatologice, unde poa
te înlocui, în cazul unor defec
țiuni. aparatele obișnuite. Dată 
fiind eficiența și utilitatea, lui. 
sperăm să-l vedem in viitorul 
apropiat la lucru în cit mai 
multe unități care au nevoie 
de el.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gbeorqhe POPESCU 
sprijinul corespondențilorcu

„Scînteii".
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Comuna arată cum muncește primarul

O mulțime de îndatoriri într-una singură:

înflorirea economică
a satului

„Activitatea primarilor dTn comu
nale județului nostru — spunea to
varășul Gheorghe Oiță, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Olt — 
este îndreptată cu precădere spre 
buna gospodărire a resurselor econo- 
m'ce ale localității și, evident, în 
primul rînd spre sprijinirea activă, 
eficientă a unităților agricole, pro
gresul satului, se știe, depinde ne
mijlocit de dezvoltarea sa economică 
și, in primul rînd, a agriculturii".

Cine trece azi prin comuna Bucini- 
șu, de pildă, se poate lesne con
vinge de acest adevăr. în sfera eco
nomiei comunale, în orice acțiune, se 
manifestă conlucrarea dintre consi
liul popular și cetățeni. D:mineața, 
înainte de a ajunge la primărie — și 
aceasta cu mult mai devreme de ora 
menționată în program — pe Marin 
Diaconu, președintele comitetului e- 
xecutiv, îl poți întîlni la ferma zoo
tehnică sau în alte sectoare de ac

tivitate ale cooperativei agricole. Pre
zența lui nu-i numai expresia voin
ței de a ști tot ce se întîmplă în co
mună, in cooperative, ci mai ales un 
mijloc de a interveni, la nevoie, cu 
măsuri operative. De aceea bunul

PRIN CÎTEVA
COMUNE

DIN JUDEȚUL OLT

renume al cooperativelor din Buci- 
nișu, în realizarea unor, producții 
agrozootehnice sporite, cuprinde și 
strădania primarului.

Întărirea 
cooperativei

Opt mii de locuitori, 
două cooperative pu
ternice, 9 specialiști, 

j .,57 cadre didaetice și 
ț /-«'trei medici, o ștațiu- 

■ ne de mașini agricole, 
un dispensar Cu ca- 

î) să de nașieri, 15 lțm 
ns'de conducta de apă, 

un magazin universal 
cu etaj (în construc
ție), un cămin cultu
ral (ai cărui cor va 
sărbători în curînd 25 
de ani de existență) 
și... trei premii pentru 
înfrumusețarea și gos
podărirea localității. 
Iată, prezentată în
tr-o sumară schiță, 
înfățișarea comunei 
Făcăieni, așezată de-a 
lungul a 5 km pe ma
lul sting al Borcei.

în comună există 
încă din 1949 două co
operative agricole de 
producție — primele 
care s-au1 constituit in 
județul Ialomița, „ba
că am să vă spun că 
In acei ani producția 
de grîu nu depășea 
900 kg la hectar, iar 
cea de porumb cel 
mult 1800 — ne rela
tează Ion Bratu, pre
ședintele C.A.P. din 
Făcăieni — nu e de mi
rare. în fiecare an de 
atunci încoace, datori
tă ajutorului multila
teral acordat de stat, 
datorită extinderii me
canizării, am reușit 
să obținem rezultate 
tot mai bune. în a- 
cest an, de pildă, am 
realizat 3040 kg grîu 
la ha, cu 188 kg peste 
plan, 4110 kg porumb 
la ha, cu aproape 500 
kg mai mult".

— Cum explicați a- 
ceste rezultate ?

— în primul rînd 
prin hărnicia coopera
torilor noștri — ara
tă președintele. Dar 
nu putem neglija nici 
o clipă ajutorul per
manent, îndrumarea 
competentă a comite
tului comunal de par-

I________

tid și a comitetului e- 
xecutiv al consiliului 
popular.

Am aflat că atît co
mitetul de partid, cît și 
consiliul popular co
munal au asigurat o 
conducere unitară în
tregii activități econo
mice, au orientat mun
ca politică și cultural- 
educativă spre înde
plinirea sarcinilor de 
producție și ridicarea 
conștiinței socialiste ia 
oamenilor — ceea ce 
s-a reflectat în e- 
xecutarea atentă a 
lucrărilor agricole în 
tot cursul anului, 
respectarea asola- 
mentelor, calitatea re
parațiilor la utilaje
le agricole și, îndeo
sebi, permanentizarea 
mecanizatorilor în for
mațiile de lucru. Nu 
este vorba, după cum 
se vede, de rezolvarea 
unor probleme tehni
ce — acestea fiind a- 
tribuțiuni ale condu
cerii C.A.P. — ci de 
cunoașterea exactă de 
către organizația de 
partid din comună, de 
către primărie a ches
tiunilor curente care 
preocupă cooperativa, 
și de participare acti
vă, pe această bază, 
la rezolvarea lor.

„în ce privește pro
ducția la porumb, re
zultatele sînt departe 
de a ne mulțumi — 
este de părere Gheor
ghe Nicolae, primarul 
comunei. Se puteau 
obține recolte mai 
mari dacă ne-am fi o- 
cupat mai stăruitor de 
mobilizarea întregii 
forțe de muncă la lu
cru în perioadele de 
vîrf ale întreținerii 
culturilor. E adevărat, 
noi, primăria, am con
siderat o vreme că an
trenarea forței de 
muncă la executarea 
lucrărilor este o sar
cină exclusivă a con

ducerii cooperativei. 
A fost o greșeală din 
partea noastră, pe care 
am, corectat-o pș. par-r 
curs. Ne-am dat .sea
ma că primăria nu 
poate participa Ia în
tărirea economicăviTia 
C.A.P. numai prin 
„recomandări gene
rale și sfaturi", ci prin 
intervenții concrete, 
directe, în raport de o 
situație sau alta. Sub 
directa îndrumare a 
organelor de partid, 
eu, ca primar, am ce
rut ca toți membrii 
comitetului executiv 
să răspundă de o la
tură sau alta a activi
tății C.A.P., să se in
tereseze de mersul 
muncii în cadrul bri
găzilor de producție, 
și, în primul rînd, de 
participarea la muncă 
a tuturor cooperatori
lor. Am stabilit ca de
putății noștri să-și e- 
xercite mandatul de 
aleși ai obștei nu nu
mai în cadrul acțiuni
lor gospodărești, ci, 
mai ales, în atragerea 
cetățenilor din circum
scripția lor la îndepli
nirea sarcinilor de 
producție ale C.A.P. 
Aceste măsuri s-au 
reflectat în rezultate 
bune, mai ales în cam
pania de recoltare și 
transportare a recol
tei. Experiența dobîn- 
dită în această perioa
dă reprezintă un 
punct de plecare în 
perfecționarea întregii 
noastre activități pri
vind întărirea econo
mică a C.A.P. Noi 
considerăm că, pe vii
tor, criteriul de apre
ciere a muncii prima
rilor, primăriilor, tre
buie să fie, în primul 
rînd, dezvoltarea eco
nomică a C.A.P., a co
munelor în general, ca 
o condiție esențială a 
progresului satului 
contemporan.

La Vitomîreștl, ca șî la Bucinișu, 
activitatea și preocuparea primaru
lui pentru dezvoltarea economică a 
comunei se oglindesc în viața de zi 
cu zi. Amplasată în nordul județului 
Olt, comuna deține importante tere
nuri neproductive, supuse eroziumi 
solului. Aici, din inițiativa biroului 
comitetului județean de partid, s-a 
luat hotărîrea ca terenurile cu o 
pantă mai mică să fie plantate cu 
pomi și viță de vie, Iar cele mai în
clinate, supuse eroziunii, să fie plan
tate cu salcîmi ; numai în această 
toamnă, la Vitomirești au fost astfel 
plantate peste 100 de hectare de 
salcîmi. Reușita acestei acțiuni se 
datorește muncii harnice a cetățeni
lor care întotdeauna s-au bucurat, în 
activitatea de dezvoltare economică 
a comunei, de inițiativa, îndemnul și 
exemplul primarului Marin Cosmescu.

în comuna Vitomirești, unde altă
dată nu exista nici apă de băut, des
coperi azi o localitate prosperă și — 
după toate probabilitățile — un vii
tor centru urban. Pe lîngă nume
roase edificii social-culturale — școli, 
dispensar, cămin cultural — o fabri
că de cărămidă, brutării, o rețea de 
apă potabilă, șoselele modernizate și 
multe altele atestă progresul acestei 
așezări. Cele două cooperative agri
cole au evoluat continuu : plantați
ile viticole au ajuns la 207 hectare, 
iar cele pomicole la 350 hectare. Pro
ducția de grîu a atins, în acest an, 
2 450 kg la hectar Ia Vitomirești 
(2 430 kg la hectar la Dejești, cea
laltă cooperativă agricolă din comu
nă), iar producția de struguri a fost 
în medie pe hectar de 6 000 de kilo
grame. . . ........ ..

,-r. A sprijini dezvoltarea agricul
turii nu înseamnă să contribui doar 
la impulsionarea unor acțiuni de 
campanie — este de părere primarul 
comunei Vitomirești. Mobilizarea tu
turor cetățenilor comunei, educarea 
lor în spiritul deplinei răspunderi 
față de dezvoltarea cooperativei a- 
gricole, față de participarea la mun
că și efectuarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate se numără printre 
îndatoririle de cea mai mare însem
nătate ale primarului, ale consiliu
lui popular.

Leleasca este numele altei comune 
care, în ultimii ani, a înregistrat pro
grese evidente. „Avem numai cuvinte 
de laudă pentru activitatea neobo
sită a. primarului nostru, Ion Gican" 
— ne spun cetățenii Ștefan Firu, Iu
lian Tuteanu, Nicolae Mocanu și Ma
ria Marica. Printre acțiunile mai 
semnificative realizate aici se nu
mără cele îndreptate spre dezvoltarea 
economică a comunei. Sub îndru
marea organizației de partid s-a 
întreprins o intensă muncă, de la om 
la om, pentru participarea activă a 
tuturor cooperatorilor la lucrările 
cîmpului. La început, inițiativa a 
fost doar în mică măsură finalizată, 
în al doilea an, 1969, ea s-a genera
lizat. Rezultatul ; recoltele au fost 
dintre cele mai bune. Anul 1969 a 
reprezentat, de fapt, anul afirmării 
adevăratului potențial economic al 
comunei Leleasca : plantațiile viti
cole — de la 200—300 kg struguri 
la hectar, au început să producă pînă 
Ia 3 000—4 000 kg la hectar. La fel 
s-a întîmplat și cu producția de po
rumb. cu cea de fructe. Acum, ca 
urmare a aplicării acordului global 
la toate culturile și în toate sectoa
rele de activitate, se înregistrează 
rezultate dintre cele mai bune. La 
Leleasca — și nu numai aici — sînt 
prezente roadele spiritului de iniția
tivă, ale participării susținute a ce
tățenilor la conducerea treburilor din 
comună, ale eforturilor îndreptate 
spre valorificarea mai largă a tu
turor resurselor locale.

Sînt cîteva exemple de primari 
care își cunosc bine menirea, care 
acționează energic pentru continua 
dezvoltare a localităților lor.

„Omul gospodar se cunoaște de cum îi treci pragul*. Sentimentul acesta îl încearcă oricine viziteazâ comuna Barcea din judelui Galafi, care, de trei 
ani la rînd, define primul loc pe județ în întrecerea patriotică pentru gospodărire și înfrumusețare

Folosirea chibzuită 
a pămîntului

Aprovizionarea 
și serviciile

Diosigul este una din 
cele mai mari comune 
din județul Bihor. Ea are 
8000 de locuitori, iar in 
satele aparținătoare — 
Roșiori, Vaida, Mihai 
Bravu, Ianca — trăiesc 
încă 4000 de suflete. L-am 
întrebat pe primar — 
Zoltan Chesuti — care 
este în momentul de fa
ță cea mai arzătoare pro
blemă. „Pămîntul. — 
ne-a răspuns. Cum îl 
gospodărim ? Cum îl fa
cem să rodească ? Cum 
ciștigăm lupta pentru re
cuperarea unor suprafe
țe pe care băltește apa ? 
Diosigul — poate știți — 
avea multe bălți. Chiar 
în comună, pe sute de 
hectare (cam 30 sută 
din suprafața comunei),' 
băltea, toată vara, apa și 
era plină de trestie. 
Din cele 900 hectare cu 
pășune, mai bine de ju
mătate (480 ha) erau sub 
apă. M-am sfătuit cu se-

cretarul comitetului co
munal de partid, cu de
putății și cu un mare nu
măr de cetățeni — la că
minul cultural — despre 
acțiunea pe care trebuia 
s-o pornim pentru dese
carea bălților și redarea 
acestui teren agriculturii.

Hotărîrea luată a fost 
sprijinită cu mult entu
ziasm. Oamenii au venit 
la lucru și pe un frig de 
minus 15 grade. în vatra 
satului s-au săpat un ca
nal lung de 12 km și al
tele mai mici. în felul a- 
cesta, bălțile din raza co
munei și de pe pășune 
au fost secate și mari su
prafețe de pămînt au 
fost redate agriculturii. 

.Desigur,' nu ne oprim a- 
ici. Recent am început' — 
și. cît ne mai permite 
timpul vom continua — 
construirea >uhor noi:,ca
nale pentru a reda în 
circuitul agricol și alte 
suprafețe de teren.

pentru săteni

Antrenarea maselor 
la treburile obștești

Cine vizitează astăzi 
Ianca din județul Brăila 
are imaginea unei comu
ne în plină înflorire. Ea 
este bine dotată din 
punct de vedere econo
mic, social-cultural : are 
C.A.P.-uri puternice, opt 
școli generale, un liceu și 
o școală profesională, o 
secție de fabricat cașcaval, 
un ocol silvic, un centru 
de confecționat diverse 
lucrări metalice, spital 
propriu, ■ circumscripție 
sanitară, dispensar vete
rinar, farmacie, peste 60 
de unități de desfacere și 
prestări de servicii, cine
matografe, biblioteci și 
multe altele.

în edificarea acestora a 
contribuit in mod substan
țial statul, prin fondurile 
alocate an de an dezvol
tării economice și social- 
gospodărești. Dar un a- 
port deosebit, inestimabil, 
l-au adus cetățenii comu
nei. au știut să foloseas
că și să sporească spri
jinul statului prin rezol
varea cu mijloace proprii 
a principalelor probleme 
legate de dezvoltarea co
munei. Este un merit al 
secretarului comitetului 
comunal de partid, al pri
marului de aici, Petre Ve
rigă, al întregului consi
liu popular, că au știut să 
valorifice pe deplin ener
gia și inițiativa cetățeni
lor. să facă din ei ajutoa
rele de nădejde în toate 
acțiunile pe care le-au or
ganizat. Exemplul perso
nal al membrilor comite
tului comunal de partid,

al deputaților a fost forța 
care a generat inițiativa 
și entuziasmul cetățenesc.

Stînd de vorbă cu unii 
dintre aceștia, ne-au de
clarat : „Am participat și 
participăm Ia acțiunile 
gospodărești inițiate fiind
că vedem in ele realizarea 
propriilor noastre cerințe 
și interese. Am construit 
și construim pentru copiii 
noștri, pentru noi, pentru 
comuna in care trăim și 
muncim'1.

Un răspuns pe cît se 
poate de simplu și de ade
vărat. Așa am aflat că' 
aici, la Ianca, pe baza pro
punerilor cetățenilor, s-a 
trecut în acest an la con
struirea a încă 4 săli de 
clasă la liceu, a unei săli 
de festivități • la Tîrlele- 
Filiu, la amenajarea a în
că două săli de clasă în 
satul Berlescu, construirea 
a încă 7 000 metri pătrați 
trotuare ; în Ianca și în 
satele Perișoru, Plopu și 
Oprișenești alimentarea 
cu apă a fost complet în
cheiată.

Comuna este bogată în 
resurse și în viitorul foar
te apropiat se va înscrie 
— pe baza schiței de sis
tematizare și a valorifi
cării depline a potențialu
lui ei economic — și mai 
puternic pe coordonatele 
urbanizării. Nu peste 
multă vreme, Ianca se va 
număra, continuînd acest 
proces de dezvoltare, ja
lonat de Conferința Națio
nală a partidului, printre 
viitoarele noi orașe ale 
țării.

Anul acesta, cooperati
va agricolă de producție 
din comuna Foeni, jude
țul Satu-Mare, a obținut 
primul loc pe țară pentru 
cea mai mare producție 
de grîu la hectar — 4272 
kg. Dar locuitorii Foeni- 
lor nu-s numai buni a- 
gricultori, ci și buni gos
podari ai comunei în care 
trăiesc și muncesc. Drept 
care ei dețin și-n această 
privință un loc de frunte 
pe județ. Primarul — o 
femeie — Vilma Kiss, 
este ,de ,18 ani mereu în 
fruntea comunei, ca dova
dă a prețuirii și încrede
rii de care se bucură in 
rîndul locuitorilor. în Fo- 
eni,"rod‘ăl spiritului gospo
dăresc, al inițiativei și hăr
niciei, funcționează a- 
proape 20 de servicii de 
prestări, printre care bru
tărie, croitorie pentru 
bărbați, croitorie pentru 
femei, atelier de reparat 
aparate de radio și te
levizoare, ceasornicărie, 
frizerie, coafură, lăcă- 
tușerie, fierărie, tîmplă- 
rie, dogărie, rotărie, dui- 
gherie, zidărie și zu
grăvit și... nelipsitul ca
zan de țuică. Aceste 
servicii, organizate prin 
cooperativa de consum 
sau prin cooperativa a- 
gricolă de producție, ca 
urmare a orientării acti-

vității acestora și spre 
asigurarea, unei bune ser
viri a populației, în
trunesc peste 100 de meș
teri localnici. Cu mai 
mulți ani în urmă, ei fă
ceau naveta în orașul Că
rei pentru a-și exercita 
meseria. în ultimii ani 
însă s-au statornicit cu 
munca în comună, unde 
au de lucru pînă peste 
cap.

Convingătoare pentru 
întregirea imaginii dez
voltării acestei comune 
sînt cîteva date — la 
Foeni aproape toți locui
torii comunei locuiesc în 
case noi ; din nici una 
nu lipsesc ba‘a și insta
lațiile locale de alimentare 
cu apă; de-a lungul fiecă
rei străzi, pînă la cele 
mai mărginașe case, s-au 
construit trotuare de be
ton ; majoritatea locuin
țelor sînt împrejmuite eu 
garduri de beton și fier 
forjat. Viața nouă a co
munei, înflorirea ei con
firmă posibilitatea împli
nirilor gospodărești pro
iectate. Și aceasta pentru 
că la baza tuturor înfăp
tuirilor stau puternica 
dezvoltare, economică, 
spiritul gospodăresc, grija 
permanentă pentru a pu
ne în valoare toate re
sursele materiale și uma
ne ale Foenilor.

Bunul mers al școlii
Bodești este una dintre 

comunele cu renume ale 
județului Neamț. La fel 
ca in orice localitate, în 
fața primăriei de aici stau 
spre rezolvare numeroa
se sarcini de ordin econo
mic, social și edilitar-gos- 
podăresc ; in egală măsu
ră există o preocupare 
susținută pentru contri
buția școlii la educarea și 
formarea cetățenească a 
tinerei generații.

Faptele pot confirma că, 
într-adevăr, în ultimii 
patru ani — spune 
primarul Vasile Tomescu 
— aspectul comunei s-a 
transformat mult ; lo
cuitorii ei pot vorbi de 
un adevărat centru civic. 
Din multitudinea preocu
părilor pentru dezvolta
rea vieții comunei, un loc 
important deține îmbună
tățirea continuă a proce
sului de învățămînt. Este 
o mare realizare faptul 
că, aici, împreună cu de
putății și părinții, s-a 
reușit ca, încă de acum 
3 ani, toți copiii de vîrstă 
școlară să fie încadrați în 
procesul de învățămînt. In 
prezent, în comună învață 
peste 1 000 elevi. în a-

cest răstimp s-au construit 
săli de clasă, laboratoare 
în valoare de 10 milioane 
lei.

în pas cu dezvoltarea 
comunei, progresele reali
zate în domeniul învăță- 
mîntului hu se vor opri 
nici ele aici. „Avem în 
vedere — ne spune pri
marul din Bodești — 
dezvoltarea în continuare 
a bazei materiale, prin 
terminarea în anul viitor 
a unei școli tip urban, cu 
10 săli de clasă, labora
toare, încălzire termică. 
De asemenea, vom începe 
construirea a trei atelie- 
re-școală, unde vor fi crea
te toate condițiile pentru 
ca elevii să poată valorifi
ca tradiția părinților, dc 
buni meseriași in cioplitul 
lemnului, țesături, cusă
turi, tricotaje etc. Un a- 
mănunt: chiar și în pre
zent, o bună parte din 
costumele naționale care 
se execută în atelierele- 
școală de la noi sînt des
tinate exportului. Aș vrea 
să menționez, de aseme
nea, preocuparea noastră 
pentru întărirea legături
lor dintre școală și fami
liile elevilor".
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> gem peste 5—10 ani ? — mi-am 
i zis. Astfel că într-o sesiune, 
i cum doi ani de zile, s-a hotărît 
) sistematizarea comunei, limitarea, 
l vetrei satului.1 S-a instituit o co- 
’ misie in acest scop. care, mai 
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Primarul din comuna Puchenii 
Mari, județul Prahova, tovarășul 
Grigore Alexandru, e cunoscut 
ca un bun gospodar al pămin- 
tului.

— Avem pămînturi arabile 
puține, în jur de 2 000 ha. Nu 
putem face risipă de nici o pal
mă din, acest pămint 
spune el. Și pentru a ne
plica, ne vorbește pe larg des
pre rolul sistematizării în dez
voltarea comunei. Datorită 
împărțiri haotice ă locurilor de 
casă,1 vatra satelor se întinde 
mult, diminuind mereu, și cu to
tul nejustificat pămîntul rodi-

ne 
ex-

unei

a-

misie în acest scop, care, mai 
bine de un an și .ignătate, îm
preună cu comisia permanentă 
de gospodărire și înfrumusețare, 
a participat cu propuneri la ela
borarea schiței de sistematizare. 
Ne-am consultat temeinic, pe 
teren, cu gospodarii, cu consi
liile de conducere ale C.A.P. ; 
am ascultat sfatul bătrînilor. 
Toată lumea e mulțumită. Am 
stăvilit risipa de pămînt

Comuna Puchenii Mari 
perspective de a ajunge, 
puțin timp, un adevărat 
șei. Datorită . creșterii puterii 
economice, valorificării gospo
dărești a resurselor de care 
dispunem, se poate trece — și a- 
cest lucru a și fost prevăzut — 
la construcția de blocuri cu 
două și trei etaje. Chiar în anul 
care vine se vor realiza două 
asemenea construcții, in cen
trul comunei, pentru salariații 
I.A.S.-ului, ingineri, medici, 
profesori ai satelor, și pentru 
acei membri ai C.A.P. care do
resc acest lucru. încălzirea in
stituțiilor din centru, cît și a a- 
cestor clădiri va fi asigurată de 
o centrală care va folosi ca ener
gie rezerva de aburi de la serele 
apropiate din Bărcănești.

— Da, dar rămîn totuși atîția 
locuitori care vor să aibă tra
diționala lor casă cu curte, cu 
grădină, cu pomi...

— Vor avea tot ce doresc, 
pentru, că sistematizarea nu duce 
la restricție în acest sens, ci 
doar la o mai mare chibzuință 
în folosirea locurilor de casă. 
Satele noastre vor avea o în
fățișare mai omogenă și vor pu
tea fi dotate mult mai ușor eu 
instalații de apă, de canalizare, 
trotuare etc. Ceea ce este in 
folosul tuturor.

fertil. 
are 
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oră-

Pagină realizată de :
Tudorel OANCEA, Con
stantin CĂPRARU, Lu
cian CIUBOTARU, Oc- 
tav GRUMEZA, Aurel 
POP, Emilian ROUĂ 
corespondenți județeni 
ai „Scînteii"

Foto : Ș. Cristian
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Cetățenii din Drăgănești Galați au hotărît ca prin 
lucrări de taluzare si umpluturi cu pămînt să lăr
gească trotuarele comunei în vederea betonării 
lor în primăvara anului viitor Și după cum se 
poate vedea, hotărîrea este urmată de faptă (pri
ma imagine de la stînga spre dreapta) ; Cum va

arăta comuna în viitor, cum merg treburile și cum 
se înfăptuiesc sarcinile privind dezvoltarea conti
nuă a potențialului economic al cooperativei agri
cole de producție? lată doar cîteva repere de 
bază care trebuie să fie preocupări d'e căpetenie 
în activitatea primarului. Și dacă fotoreporterul

nostru a surprins doar discuția primarului din co
muna Puiești, județul Buzău, la sectorul zooteh
nic al cooperativei agricole de producție „Avîntul", 
acesta este numai unul din popasurile sale, pri
lej de informare într-o zi de activitate obișnuită, 
(foto 2) ; Secția de împletituri din comuna Liești,

județul Golați, valorifică una din principalele re
surse naturale din partea locului : răchita. Datorită 
hărniciei și îndemînării oamenilor de aici această 
„comoară" duce bunul renume al meșterilor pînă 
departe, chiar și peste hotare, (foto 3) ; Cînd por

nești la o acțiune e bine să consulți oamenii. Ast
fel, ideea se îmbogățește, soluțiile sînt găsite mai 
rapid, iar reușita este asigurată. Așa procedează 
primarul și cetățenii comunei Dumbrăvenii, din 
județul Vrancea. (Ultima imagine din dreapta)
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Se caută un NOU
stil tie muncă, dar nu 

se renunță la cel VECHI
Activitatea cultural-educativă de 

masă, vizată adesea pentru tendința 
de a-și pierde caracterul larg, repre
zentativ, datorită tiparelor în care 
s-a încorsetat de-a lungul anilor, în
depărtării de cerințele vieții, se con
fruntă în momentul de față cu nece
sitatea de a pune în valoare poten
țialul de care dispune, de0 a se deba
rasa de practicile rutiniere. Vastul 
program de educare socialistă a 
maselor, stabilit la inițiativa se
cretarului general al partidului, 
a chemat și acest sector să 
contribuie prin modalitățile sale 
specifice la îndeplinirea misiunii de 
înaltă responsabilitate, socială — edu
carea socialistă a cetățenilor. Aceasta 
presupune, intre altele, și o acțiune 
fermă în a renunța la un stil de 
muncă învechit, vădit ineficient care 
a transformat uneori activitatea cul
tural-educativă în scop în sine. Spi
ritul festivist. măcinarea forțelor 
în organizarea unei puzderii de con
cursuri, aprecierea muncii după cri
teriu! cantității au fost încetățenite 
și în activitatea așezămintelor cultu
rale din județul Alba. Iată de ce, 
după dezbaterile ce au accentuat ne
cesitatea îmbunătățirii radicale a a- 
cestui sector de activitate am avut o 
convorbire cu prof. Nicolae Ciobotă, 
președintele Comitetului culturii și 
educației socialiste din județul Alba.

— S-au schimbat multe în 
viața culturală a județuhli, în 
felul cum concepem noi această 
activitate. La căminele culturale, 
casele de cultură și biblioteci a 
trecut în prim plan difuzarea, 
științei și culturii. Tn comunele 
mari au fost create brigăzi 
științifice, care se bazează pe 
forțele intelectuale ale satului. 
Am renunțat la spiritul departa
mental, îngust, în care am con
ceput și organizat uneori diverse 
manifestări, în ceea ce privește 
activitatea artistică, s-a luat ho- 
tărîrea înființării unor brigăzi 
de agitație în toate localitățile. 
Sînt. în curs de constituire în co
munele mai mari, ca și pe lîngă 
toate casele de cultură, nuclee 
permanente de artiști amatori. 
Vor lua ființă trei studiouri ale 
artiștilor amatori la Alba Iulia, 
Blaj și Sebeș. Se vor iniția 
concursuri între brigăzile ar
tistice, formațiile muzicale și 
coregrafice. Chiar în această 
lună se va desfășura un re- 

iw.'cital de poezieriși ’ciUtebe' pa-'; 
sr triotice mfhfbitoreștis și Tevolu-' 

ț.ionare în toate localitățile jude
țului.

■■'t sbis.ilirt' 8.8IS
tată, așadar, o sumară trecere în 

revistă a unor perspective promiță
toare, începuturi de drum care dove
desc înțelegerea sarcinilor noi ce 
s-au conturat în sectorul activității 
culturale de masă. Manifestîndu-ne 
satisfacția față de asemenea proiecte, 
am încercat să le confruntăm cu rea
litatea nemijlocită a vieții culturale 
județene, tn fața acestei probe con
crete s-a dovedit insă că, în pri
vința stilului de muncă, noul comitet 
de cultură și educație socialistă nu a 
desființat bariera dintre vorbe și 
fapte, o veche și des numită defi
ciență. Iată puse față în față citeva 
cazuri semnificative, dovedind necon- 
cordanța între frumoasele declarații 
de principiu ale președintelui comi
tetului și activitatea culturală din 
județ.

— Munca culturală se va des
fășura în toate satele județului 

. — nu numai acolo unde există 
cămine culturale — folosind orice 
posibilitate : săli de clasă, casele 
cetățenilor, spunea interlocuto
rul nostru.

Și iată acum un instantaneu sur
prins la începutul acestei luni. 
La căminul cultural din Vințul 
de Jos, avizierul gol și plin de praf 
nu anunță nici o activitate. La orele 
serii, in hol, pe o masă de șah, un 
grup de tineri jucau cărți. „Ce să

facem ? La noi, în comună așa sa 
întîmplă mereu" — ne-au spus ei.

Ia sediul comitetului comunal de 
partid, Gli. Cornescu, directorul că
minului, era ocupat cu întocmirea 
unei dări de seamă.

— Trebuia să aibă loc un spectacol 
de varietăți din București — se jus
tifică el.

— Cine-1 susține ?
— Nu cunosc. Am fost anunțați de 

la județ să facem mobilizarea. Apoi, 
spectacolul s-a contramandat.

Cit despre noul stil de muncă a- 
nunțat, nimic nu lasă să se între
vadă așa ceva. Activul de sprijin al 
căminului cultural nu este... activ. Pla
nul de muncă pentru această lună a 
fost întocmit fără consultarea tine
retului, a cetățenilor. Și nu numai 
aici. Duminică dimineață, la Sona, 
Crăciunel, Sincel căminele culturale 
erau pustii. Tinerii le dădeau ocol în 
zadar. Nici pentru după-amiază nu 
se anunța nimic interesant.

Am urmărit, în continuare, o altă 
„noutate" a vieții culturale județene, 
prezentată de interlocutorul nostru : 
înființarea de brigăzi științifice și de

ÎN JUDEȚUL
ALBA

agitație în toate comunele din Alba. 
Locul sondajului : comuna Unirea. 
Interlocutor : Iosif Hudișca, directo
rul căminului cultural :

— Brigadă științifică există, dar 
activitate nu prea are. Am întocmit 
în septembrie un plan de muncă, dar 
nu s-a respectat. Șeful brigăzii, pro
fesor de biologie la școală, este foarte 
ocupat cu unele probleme personale.

Directorul se mulțumește să con
state. calm, o asemenea situație în 
timp ce comuna dispune de circa 80 
de intelectuali, dintre care 60 de ca
dre didactice. Nici brigăzile artistice 
de agitație nu sint mai active. în 
satele Unirea I, Unirea II și Mihă- 
ceni există brigăzi. Comuna Unirea 
este compusă însă.'din"7> sate? Cele
lalte 4, fiecare cu Cămin ■ cultu
ral, nu au asemenea brigăzi de agi
tație. Situații identice pot fi întîlnite 
și-în alte locuri. In satele din preaj
ma orașului Ocna Mureș, abia acum 
se constituie asemenea brigăzi.

Pe măsură ce ne continuăm inves
tigația, neconcordanțele între afir
mații și realitate încep să se înmul
țească. Am inmînat directorului că
minului cultural din Unirea progra
mul proaspăt tipărit al recitalurilor 
de poezie și cîntece patriotice, orga
nizat de comitetul județean de cul
tură și educație socialistă între 18—30 
decembrie a.c.

— Cum v-ați pregătit pentru a- 
ceastă manifestare ?

— Sincer să fiu, nu știam că în 19 
decembrie sîntem programați cu un 
asemenea recital la căminul cultu
ral.

Discuția avea loc cu patru zile îna
inte de începerea manifestării.

O altă inițiativă culturală, salutată 
la vremea ei de localnici cu entu
ziasm, se referea la organizarea unor 
stagiuni permanente la casele de cul
tură, susținute de colective profesio
niste din județele vecine Cluj și Si
biu. Iată ce ne spunea in acest sens 
tovarășul Ciobotă.

— Casele de cultură din Alba ■ 
Iulia, Blaj, Sebeș și Aiud au în
cheiat contracte de acest fel. Cu 
excepția municipiului Alba Iu
lia, turneele artistice.se bucură 
de prezența unui mare număr de

spectatori. Programul stagiuni
lor permanente a tost stabilit 
prin selecție din repertoriul tea
trului sau operei respective.

Și iată din nou situația reală în- 
tîlnită pe teren. Selecția a fost făcută 
fără consultarea prealabilă a cetățe
nilor. Turneele artistice sînt pro
gramate. in continuare, după cri
teriul cantității. De pildă, in pri
mele zile ale lunii decembrie, la 
casa de cultură din Alba Iulia erau 
anunțate mai multe spectacole de 
același gen, unul după altul. Casa de 
cultură din Alba Iulia, in afara unui 
contract de 6 spectacole încheiat cu 
Opera română din Cluj (la inițiativa 
acesteia), nu are în perspectivă nici 
o altă colaborare fermă. De ce nu 
s-a organizat și o stagiune perma
nentă a Teatrului Național din 
Cluj ? Pentru că nimeni de la Alba 
Iulia nu a solicitat acest lucru. De 
altfel, nici casa de cultură din ora
șul Ocna Mureș nu are încheiate 
asemenea contracte. In schimb, ca
sele de cultură respective au fost în 
ultima vreme gazde bune pentru 
orice spectacol in turneu, indiferent 
de ținuta sa artistică.

Discutînd despre valențele unui 
nou stil de muncă nu se poate să 
ocolim un aspect pînă acum nevralgie 
în domeniul de care ne ocupăm. Este 
vorba de felul cum colaborează or
ganele culturale cu sindicatele, cu 
organizația de tineret, pentru susți
nerea unei munci culturale unitare, 
atotcuprinzătoare. De această dată, 
răspunsul interlocutorului nostru a 
fost autocritic.

— Din păcate, pînă acum co
laborarea a fost sporadică, deși 
atunci cînd s-a înfăptuit a dat 
roade. Cu consiliul județean al 
sindicatelor și comitetul jude
țean U.T.C. am colaborat mai 
mult cînd a fost vorba de con
stituirea unor fonduri de pre
miere.

Iată, într-un exemplu, și materia
lizarea practică a unei asemenea si
tuații. In urmă cu doi ani, prin 
colaborarea dintre casa de cultură 
din Ocna Mureș și clubul sindicatu
lui de la Uzina de produse sodice din 
localitate a fost creat ansamblul 
uiorean de cîntece și dansuri, colec
tiv artistic eu bogată activitate. £- 
juns să-și sărbătorească doi ani 
,de . .aptivitate, ansamblul .din Q.cpa . 
Mițreș. ' își vede însJț.,‘" existența' 
periclitata din pricina'’disputei asu
pra „paternității" ,sale între comitetul 
șindical din uzină care . _ pijțrpnează , 
activitatea clubului și <5ăsar,d'e cuiturAi'

Și în timp ce disputa se desfă
șoară cu îndîrjire, artiștii amatori 
încep, încetul cu încetul, să pără
sească o activitate pe care o îmbră
țișaseră cu entuziasm. în relațiile 
dintre club și casa de cultură apar 
și alte anomalii. Clădirea casei de 
cultură din Ocna Mureș a devenit 
improprie activității. In această si
tuație. colaborarea cu clubul uzinei 
(unde ponderea o au jocurile de șah, 
remi, biliard etc.), era o soluție sal
vatoare. Situîndu-se pe o poziție 
obstrucționistă, conducerea clubului 
a pretins închirierea sălii de specta
cole. Și din nou in „dialogul" dintre 
club și casa de cultură păgubașul nu 
este decît unul singur — activitatea 
culturală din Ocna Mureș.

Noilor comitete de cultură și edu
cație socialistă le revine datoria de 
a acționa cu hotărire pentru instau
rarea unui nou stil de muncă, pen
tru înlăturarea a tot ce se dovedește 
vetust și perimat. După cum s-a vă
zut aprecierile optimiste nu se dove
desc insă suficiente dacă nu sînt du
blate de o fermă acțiune de trans
punere in viață.

Organele culturale județene trebuie 
să înțeleagă acest lucru și să acțio
neze în consecință.

Ștefan DINICĂ

(Urmare din pag. I)
predarea unor cursuri de 
reciclare pentru activiști. 
Mă gindesc ca acum, în lu
nile de iarnă, să dau ca te
mă de cercetare cîtorva 
cursanți „stilul de lucru al 
comitetelor oamenilor mun
cii". E o problemă care fră- 
mîntă în grad înalt activul 
de partid din orașul nostru, 
sindicatele. în primăva
ră, ar urma , să re
coltez datele strînse de 
cursanți. Cred că pe . teren 
vom constata un grad mai 
înalt de participare a re
prezentanților aleși, care 
vor fi și în număr mai ma
re. Firește, există și un șir 
de reguli nescrise ale sti
lului în muncă, reguli care, 
indiferent de date, nu-și 
vor schimba valabilitatea.

— Credem că directorii 
de fabrică — sau președin
ții comitetelor de oameni 
ai muncii -- v-ar fi recu
noscători dacă ați sublinia 
citeva reguli de bază ale 
acțivității lor în aceste co
mitete. Cum își pot „ac
tiva" colaboratorii ? Cum 
îi pot pune in cele mai 
bune condiții de lucru ?

— Așa cum se spune a- 
desea in munca de partid, 
preocuparea, dorința, aten
ția față de fp^omene sînt 
premise -oune ale rezolvă
rii. Dar nu ajung. Prima 
regulă, primul principiu pe 
care ar trebui să și-l înti
părească îh minte președin
tele comitetului oamenilor 
muncii este LEGEA, mai 
precis principiul de lege 
care arată că este și el un 
membru cu drepturi și o- 
bligații EGALE cu ale celor
lalți. în legea cu privire la 
promovarea și încadrarea 
cadrelor sînt trecute obliga
țiile TUTUROR oamenilor 
din întreprindere. în docu
mentele de partid se vor
bește de TOȚI membrii de

partid, iar ideile referitoa
re la legalitate vizează 
drepturile și îndatoririle 
TUTUROR cetățenilor. A- 
ceastă dorință reală a pre
ședintelui de a avea cola
boratori real’, de a respec
ta riguros egalitatea de 
drepturi și obligații este 
premisa moral-politieă pen
tru o bună atmosferă, pro
pice muncii. Mai există o 
a doua regulă, „tehnică" aș 
zice.

ș.a.m.d. Nu numai că prin
cipalii colaboratori ședeau 
în imediata lui apropiere, 
dar reprezentanții aleși, ca
re stăteau în capătul celă
lalt, mai timizi, lăsaseră 
cite un scaun liber. Erau 
atit de timizi, incit aproa
pe că nu se mișcau în 
scaun, să nu scîrțîie.

— Se întîmplă și la unele 
ședințe, cînd primele rîn- 
duri sint mai puțin... popu
late și cînd conducătorul

— Am citit adesea în 
presă despre problemele pe 
care le are de rezolvat un 
comitet al oamenilor mun
cii — disciplina, producti
vitatea, calitatea, promova
rea cadrelor, probleme so
ciale etc. Mai rar am citit 
despre această latură „teh
nică". Ați putea să ne dați 
un exemplu ceva mai iz
bitor, pe care îl cunoaște și 
cititorul din experiența sa?

— Ancheta pe care o fă
ceam m-a obligat să colind 
mai multe comitete de di
recție. La o întreprindere 
din Gherla, am întîlnit un 
fenomen pe care l-aș numi 
„spațializarea" : fără pre
meditare, în mod cu totul 
spontan, membrii comitetu
lui adoptaseră o așezare în 
jurul mesei, conform cu or
dinea ierarhică și gradul de 
experiență în conducere.

— Adică ?
— Directorul se așezase 

în capul mesei, avînd ingi
nerul șef la mina dreaptă

[ ședinței îndeamnă audito
riul : „Hai, tovarăși, veniți 
mai aproape !“

— în genul de ședințe la 
care vă referiți, e o dife
rență mai mare între audi
toriu și prezidiu. Aici însă, 
într-un comitet nou, care 
trebuie să funcționeze pe 
baza egalității în drepturi 
a membrilor săi, spațializa
rea era un accesoriu for
mal, subordonat, dar totuși 
cu importanța lui pentru că 
reflectă un anumit climat 
— respectiv in ce' măsură 
există sau nu o atmosferă 
de egalitate, de con
lucrare egală. De acest 
fapt m-am putut convinge 
văzînd un alt director, care 
nu numai că s-a așezat pe 
latura mai lată a mesei, 
dar a încercat să rupă ex
plicit spațializarea. a invi
tat lîngă el un muncitor, a 
comentat faptul. Cu alte 
cuvinte, a folosit autorita
tea lui de director pentru 
a da un impuls dezbaterii

cinema

VOLGA 12,30;

15,30;

PROGRESUL 15,30;

10
16,30

DRUMUL SĂRII 
20.

MOȘILOR

• B.D. la munte și la mare
TRIA — 10; -12,30, 16; 18,30; 21, 
SALA PALATULUI - 19,30 (seria 
de bilete — 3942), LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30.
• Decolarea: CAPITOL — 9,45; 
12; 14,15; 16,15; 18,30; 20.45, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Waterloo : BUCUREȘTI — 0; 
11.45; 14,30; 17,30; 20,15, FEROVIAR
— 9,30; 12,30; 16,30; 19,30, MELODIA
— 9; 12,30; 16; 19,30, MODERN - 
8,45; 11,30; 14,15; 17,30; 20.
o Trenul: SCALA — 9,30; 12,15; 
15; 18; 21, FESTIVAL — 9; 12; 
14,45; 17,30; 20,30, FAVORIT - 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.
• B.D. intră in acțiune ; Brigada 
Diverse in alertă : LUMINA 
9—19.45 îr< continuare.
• Drumul vieții : CENTRAL 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Copiii căpitanului Grant —
12; 11,15, Malcc impresar ", .
18,45, Program de filme Edison — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Program de desene animate — 
9; 10, Castelul din basme — 11,30; 
13,30, Hugo și Josefina — 16; 18,15, 
Preludiul gloriei — 20,30 : DOINA.
• O călătorie cu vasul „Bathory"; 
Ceylon — Insula legendelor ; In 
delta Volgăi ; Singur printre pe
licani : TIMPURI NOI — 9—20,15 
în continuare.
a Unchiul Vania : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• 12 oameni furioși : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Facerea lumii : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Poveste siugeroasă : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Anna celor o mie de zile : GRI- 
VIȚA — 9; 12,15; 16; 19,30, GIU1 
LEȘTI — 15,30; 19, FLAMURA — 
9; 12; 16; 19,30.
• Asediul : UNIREA — 15,30; 18; 
20,15.
• Mihail Strogoff : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 10; 
12.30; 15; 17,30; 20.
• Oliver : 
16,30; 19,30.
• Avint : 
15,30: 17,45;
• Serata : 
17,45; 20.
• Saltul : 
18: 20,15.
• Marele premiu : LIRA — 15,30; 19.
• Așteptarea : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Aeroportul : FERENTARI — 
16; 19.
<t Pădurea de mesteceni : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Floarea de cactus : FLOREAS- 
CA - 15,30: 18; 20,15.
• Duel straniu : ARTA 
18: 20,15.
• Steaua de tinichea : FLACAra
— 15,45; 18; 20.
• Frații : VITAN - 16; 18; 20,15. 
e Articolul 420 : CRlNGAȘI — 
15,30; 19.
•

15,30;

Haiducii lui Șaptccai : MUNCA 
16; 18; 20.
Tick, Tick, Tick : LARCMET 
15,30; 17,30; 19,30.
Parada circului : PACEA — 16;

I I.

SI

10: 20.
• O floare și doi grădinari : VII
TORUL — 10; 15,45; 19.

• ;■ J
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PROGRAMUL I î 18,00 Micii meș

teri mari. 18,30 Revista literară TV. 
Anul literar ’71. Peisaj edito
rial. 19,15 Publicitate. 19,20 — 1001 
de seri. Cavalerul Floricică și scu
tierul său. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 20,10 Concert de muzică 
populară cu Angela Molddvan, 
Aurelia Fătu-Răduțu, Maria Pău- 
nescu, Ion Cristoreanu, Pop Si- 
mion și Tudor Pană. 20,30 Seară 
de teatru. Tele-recital Dina Cocea. 
Emisiune de Sică Alexandrescu. 
Fragmente din „Maria Stuart4* de 
Schiller, „Cuza Vodă44 de Mircea 
Ștefănescu, „Părinți teribili44 de 
Jean Cocteau, „Doamna iui Ere- 
mia“ de N.. Iorga, „Fiicele44 de Si- 
denia Drăgușanu, „Tartuffe44 de 
Moliere, „Viața ce ți-arn dat4* de 
Pirandello. 21,45 Microavanpremie- 
ră. 21,50 Varietăți internaționale. 
22,20 „Miss Univers44 — film de 
montaj. 22,35 Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II : 20,00 -Tineri 
interpreți. Horiana Brănișteanu. 
2n,20 Desene animate, 20,30 Univer
sitara. Colegul nostru — activis
tul. 20,45 Buletin de știri. 20,50 
Cărți și idei. 21,20 Blocnotes de 
Eugen Mândrie. 21,35 Vedete ale

în acest an, editurile 
noastre au tipărit cu o re
marcabilă consecvență 
cărți de publicistică și e- 
seistică. Zaharia Stancu, 
George Ivașcu, George Ma- 
covescu. mai recent Marin 
Preda. Demostene Botez, 
Paul Everac au apă
rut în librării cu volume 
de eseuri, de publicistică 
de calitate ce se constituie 
în tot atîtea instrumente 
utile pentru cunoașterea 
personalității autorilor lor. 
pentru înțelegerea atitudi
nilor față de fenomenul so
cial sau artistic’ și, firesc, 
pentru înțelegerea creației 
proprii.

Un volum ce merită a-' 
tenția cititorului este și 
„Scrisori din Imediata A- 
propiere", de Mihnea 
Gheorghiu. însuși titlul 
sintetizează sensul acestei 
cărți, noțiunea de Imediată 
Apropiere puțind fi echiva
lată cu aceea de actualitate. 
Ne aflăm deci în fața unor 
scrisori— cuvint. ce presu
pune dorința de receptare 
— din actualitate. Cartea, 
apărută în Editura Alba
tros, justifică prin cuprin
sul său, aspirația autorului 
de a Surprinde citeva din
tre problemele de esență 
cu care este confruntată 
contemporaneitatea, atît în 
planul vieții spirituale, cit 
și, în genere, în întreaga 
sa existență. Gîndită ca 
„ipoteză de lucru", drept 
un jurnal nu „prea lite
rar", de autorul însuși, 
această carte prin nume
roasele opinii și confesiuni, 
prilejuiește abordarea unor 
mult mai diverse probleme, 
devenind astfel cartea unei 
atitudini.

Autorul pornește de la o 
viziune dinamică asupra 
culturii, conștient că pre
zentul nostru este mai 
mult ca oricînd un timp al 
ac.țiunii, al unei acțiuni re
voluționare, reclamînd — 
tocmai de aceea — cu im- 
perativitate clarificări a- 
supra sensurilor acțiunii. 
Alături de acțiune, ca un 
suport, ca o necesară con
diționare a acesteia, va si
tua umanismul, element 
complementar, inseparabil, 
al filozofiei culturii con
temporane, și va pleda, în 
numele „logicii istoriei li
terare", pentru conferirea 
unui spirit de universalita
te, prin specificitate preg
nantă culturii românești ; 
universalitate la care se 
poate ajunge nu prin refu
zul artei și culturii pentru 
toți, nu prin renunțarea la 
educația permanentă, ci, 
dimpotrivă, prin considera
rea unui asemenea obiec
tiv drept o constantă a po
liticii culturale.

Adesea evenimentele rea

lității devin pretexte pen
tru concluzii cu semnifica
ții multiple.

Astfel, concluzia ce-i este 
prilejuită de o ingenioasă 
dizertație asupra sensurilor 
zborului omului in lună, a- 
nume aceea că „treptele 
artificializării nu sint tot
deauna și ale progresului" 
depășește caracterul ne
mijlocit, concret, are o zo
nă de cuprindere mai vas
tă, și se continuă organic 
cu o alta care, pornind de 
la comentarea diverselor

le mai diverse cu trimite
rile la probleme dintre ce
le mai concrete, cum ar fi : 
necesitatea perfecționării 
calificării cadrelor univer
sitare sau critica viziunilor 
statice, lipsite de perspec
tivă asupra activității din 
anumite sectoare, cu deo
sebire suprastructurii.

Volumul nu pare, desi
gur, a fi scris cu o anu
me metodă, după un plan 
mult prea riguros. Celo 
peste 50 de eseuri, de varia
bile dimensiuni, nu decurg

MIHNEA GHEORGHIU

„SCRISORI 

DIN IMEDIATA 

APROPIERE"

teze cu privire Ia rolul 
limbajului în cunoaștere,, 
susține necesitatea comu
nicării omenești, condiție 
deopotrivă a artei și â e- 
xistenței în general. în o- 
pinla autorului comunica
rea omenească, produsă 
in ipostaze mereu mai 
apropiate de condiția 
ideală, va determina un 
tot mai pronunțat ca
racter participativ al in
dividului Ia viața socială, 
politică, spirituală. Cu a- 
tît mai mult asemenea 
concluzii cu valoare gene
rală își vor afla aplicabili
tate în cazul societății 
noastre socialiste, o socie
tate eminamente a acțiu
nii, a participării. Mihnea 
Gheorghiu se arată preo
cupat de a propune un 
punct de vedere, întotdea
una ferm pronunțat, din- 
tr-o perspectivă creatoare, 
vizînd nu numai finalități 
teoretice. Aceasta explică 
în fapt — și ni se pare că e 
proprie omului de cultură, 
intelectualului nostru o a- 
semenea atitudine — co
existența nestinjenitoare a 
unor interpretări de stric
tă specialitate, a unor ci
tate alese din lecturile ce-

neapărat unul din altul. 
Autorul, cum o mărturi
sește, nu și-a propus așa 
ceva. Dar, la un loc, eseu
rile cuprinse se constituie 
intr-o confesiune, o defi
nire a atitudinii nu o 
dată situată fățiș într-un 
unghi polemic faț.ă de 
tezele idealiste. Astfel, va 
constata direct : „Idealiș
tii contemporani vin ia
răși la asalt cu „adevăru
rile lor" despre inexisten
ța lumii reale altfel decît 
intr-un complex de senza
ții particulare și ne plicti
sesc cu teoriile lor obosite 
despre limbajul fără adre
să". Polemica se va des
fășura de pe poziția unei 
meditații lucide, materia
liste asupra sensurilor exis
tenței. La un moment dat 
scriitorul va afirma : „Ac
tivitatea intelectualului 
nou nu admite să se situ
eze en marge, pe marginea 
din afară a realității in 
modificare. Nu un obser
vator, un comentator de pe 
tușă ne este acum necesar, 
ci un participant". In nu
mele imperativelor partici
pării, Mihnea Gheorghiu 
se va pronunța asupra 
multor teme și probleme

cîflteculyi. .Recital Jean Claud?.,, 
Pascal. 22,00 Film serial : Planeta 
giganților (reluare).

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Ciclul tineri interpreți pe 
scenele Filarmonicii — 20.
• Opera Română : Lakm6 — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.

. © Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regele 
Lear — 20; (sala Studio) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala din bd. Schitu Ma- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Trans
plantarea inimii necunoscute — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune20.
e Teatrul „C. I. Nottara44 (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Giulești ; Geamandura 

19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Biinblrică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30,
® Circul Globus : Parada rîsului 
— 19,30.
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între egali. Firește, e vorba 
în primul rînd de conținut, 
de spiritul îndepltairii ho- 
tărîrilor, pentru că pe plan 
tehnic cusurul e lesne de 
remediat : de pildă preve
dem ca ședințele să fie con
duse prin rotație de fiecare 
membru al comitetului.

— Sinteți deci pentru un 
președinte „pierdut" între 
egali ?

— Nu. Am schițat într-o 
lucrare trei tipuri de pre-

ședinți de comitet : cel 
„autoritar", cel așa-zis li
beral, care fuge de răspun
derea lui, in calitate de 
cadru mai experimentat și 
director, lăsînd pe fiecare 
să procedeze cum vrea, a- 
poi al treilea tip, cel de 
care avem nevoie, conducă
torul care ține seama de 
părerile altora, fără a trans
forma comitetul într-un 
simplu amplificator al vo
inței și părerilor sale, dar 
și fără a se da deoparte 
din calea răspunderilor 
sale.

— Sinteți pentru instrui
rea membrilor din comite
tele de oameni ai muncii ?

— Da, însă repet dm nou, 
a TUTUROR. Mai precis : 
a tuturor laolaltă. Deoarece 
pregătirea lor e diferită, 
torurile de instructaj s-au 
gindit uneori să nu-i mai 
cheme pe toți împreună. Se 
naște astfel posibilitatea ca 
o seamă de cadre tehnice să 
capete indicațiile „lor" pe

linie de minister, alte cadre 
prin sindicate etc. Desigur, 
există sarcini de serviciu, 
unde asemenea relații sînt 
firești și nimeni n-ar avea 
absurditatea să le conteste. 
Dar cînd ne referim la in
struirea în legătură cu ac
tivitatea din cadrul comite
tului, atunci nu sînt de do
rit astfel de instruiri se
parate. Instruirea trebuie 
să pornească de la proble
mele mari, politice și eco
nomice, să traverseze cer
cul problemelor de etică, 
de conștiință, să cuprindă 
lămuriri foarte bogate în 
privința noilor leg! care in
teresează întreprinderea și 
pe oamenii muncii. Un loc, 
firește, ar trebui să-1 ocu
pe și unele probleme de 
„tehnică". dintre care o 
bună parte sînt cuprinse de 
pe acum de activiștii noștri.

— Care dintre aceste pro
bleme sint cuprinse ?

— In primul rînd. pregă
tirea ședințelor de comitet. 
Se urmărește precis, cu cite 
zile înainte cunosc mem
brii comitetului ordinea de 
zi, dacă au primit textele 
necesare (referate, moti
vări sau hotărîri) ; se ur
mărește în ce măsură ho- 
tăririle sînt controlate în 
privința execuției și duse 
la capăt ; o oglindă fidelă 
este periodicitatea ședințe
lor. știut fiind că acolo un
de ele au loc rar, se aglo
merează multe probleme 
nerezolvate, se lungesc dis
cuțiile etc. Sînt laturi ana
lizate mai des, dar nici ele, 
nici pe departe, mulțu
mitor.

— Ce probleme de meto
dologie a funcționării co
rn'tetelor socotiți că n-au 
intrat în uzul curent ?

— Gradul de împărțire a 
responsabilităților. rotația 
la conducerea ședințelor, 
analiza măsurii în care 
punctele prevăzute pe or

dinea de zi sînt emanația 
propunerilor făcute de toți 
membrii comitetului sau 
provin mereu de la cadrele 
mai versate, gradul în care 
secretariatul comitetului e 
împărțit de mai mulți sau 
cade în sarcina unui singur 
om. Problemele cele mai 
complicate . sînt la analiza 
deciziei : dacă era ceva de 
hotărît. dacă existau mai 
multe soluții sau modali
tăți. căi între care membrii 
comitetului au făcut o ale
gere reală, pe temeiul dis
cuției.

— S-ar putea pune con
vorbirii noastre următorul 
titlu : „Cum încurajați acti
vitatea TUTUROR membri
lor comitetului al cărui pre
ședinte sinteți ?“ . Mă tem 
însă că nu întrebarea a- 
ceasta îi va mobiliza cel 
mai puternic pe directori... 
Cum credeți că pot fi ei 
convinși mai lesne de in
teresul ce-1 au pentru a ac
tiva întregul comitet ?

— Prin rezultate, mai 
ales prin rezultate în pro
blemele principale ale pro
ducției. Deocamdată, unii 
directori au găsit că în 
chestiuni mai viu disputate, 
ale recompenselor — să zi
cem premii bănești sau lo
cuințe — e bine ca hotă- 
rîrile să poarte girul între
gului comitet. Dar un di
rector bun. capabil. în mo
mentul cînd va afla că suc
cesele în producție ale unei 
fabrici se datoresc felului 
cum a activat comitetul oa
menilor munc'i. în momen
tul cînd va afla că la mi
nister el și colegii săi sînt 
apreciați după felul cum 
știu să folosească și să dez
volte competențele comi
tetului. fără îndoială că se 
va strădui să extragă, toate 
foloasele, pentru întreprin
derea Iui. de pe urma a- 
cestei mari forțe — comi
tetul oamenilor muncii.

ale actualității. Va cere, 
astfel, generației tinere să 
se pregătească pentru a 
putea conduce noua dez
voltare multilaterală ; va 
aprecia că filozofia ar face 
un mare bine poporului 
dacă s-ar decide mai re
pede la amplificarea mun
cii de educație a maselor ; 
va contesta șansele limba
jului nevertebrat, teoriile 
care îndeamnă pe omul de 
cultură contemporan să re
nunțe la comunicare cu 
timpul său, ca fiind teorii 
aberante ; se va pronunța 
asupra rațiunilor care tre
buie să guverneze relațiile 
dintre state. Va observa, 
de asemenea, sarcastic fu
ga de realitate a unor cre
atori scriind : „Parcă mă 
tem că unii dintre noi s-au 
cam îndepărtat dc natura 
lucrurilor, de modestia na
turii. Aristocratizîndu-se 
mai abitir ca prinții home
rici, ei plutesc spre Olimp 
cu aripi dc hîrtie".

Rigorilor educației socia
liste, ale formării noii con
științe li se acordă un 
spațiu însemnat în acest 
interesant jurnal. După 
cum problemele teatrului, 
cinematografiei, artei tra
ducerilor, literaturii istori
ce, metodologiei estetice, 
presei — ale cărei tradiții 
le evocă adesea cu căldu
ră, din interior — îi prile
juiesc considerații, izvorî- 
te dintr-o optică novatoa
re, solicitind în același 
timp o responsabilitate 
maximă față de eficiența 
acestei optici. Mihnea 
Gheorghiu își exprimă fără 
ezitare încrederea în des
tinul culturii românești, 
în fertilitatea criteriilor 
care o guvernează.

Dintr-o asemenea pers
pectivă constructivă, afir
mativă sînt redactate pa
ginile cărții „Scrisori din 
Imediata Apropiere". Măr
turisind un spirit receptiv, 
prezența unor lecturi de o 
impresionantă diversitate — 
de la Shakespeare, căruia 
îi sînt dedicate numeroase 
pagini de percutantă ob
servație, pînă la rapoarte 
pe probleme de cultură 
susținute cu diferite oca
zii la UNESCO — conturînd 
prezența unui spirit activ, o 
atitudine civică și scriito
ricească precis definită, 
năzuind la a sprijini afir
marea pe coordonate ma
jore a culturii noastre, 
manifestarea cit mai efi
cientă a individului in 
plan social, volumul lui 
Mihnea Gheorghiu, de o 
declarată actualitate, se »- 
daugă bunei tradiții a e- 
seisticii și publicisticii ro
mânești.

Nicolae DRAGOȘ

Spectacolele Teatrului 
de comedie 

din Budapesta
Publicul român a 

luat contact recent cu 
arta unui colectiv tea
tral maghiar însem
nat . TEATRUL DE 
COMEDIE DIN BU
DAPESTA, care a a- 
les, pentru turneul său, 
două piese ale dra
maturgiei maghiare 
contemporane.

In prima piesă, „De
fecțiune tehnică", pro
tagonista este in
tr-adevăr televiziu
nea, așa cum declară 
autorul, Szakonyi Kă- 
roly, în măsura în 
care excesiva polari
zare a interesului oa
menilor de către te
leviziune reprezintă un 
simptom al faptului că 
oamenii nu mai sînt 
legați între ei de ra
porturile și sentimen
tele firești esențiale ale 
societății omenești, că 
ei nu mai au ce să-și 
comunice, sau că nu 
mai vor să fie atenți
— unul la existența 
celuilalt. Tema „Defec
țiunii tehnice" ar fi, de 
fapt, pericolul izolării, 
înstrăinării oamenilor 
unul de altul și de 
propria lor esență.

Această foarte gra
vă idee este acredita
tă prin intermediul 
satirei. Argumentul 
limită al demonstra
ției înstrăinării și de- 
zarmoniei de care sînt 
amenințați oamenii : 
apariția — în mijlo
cul microorganismu
lui social contaminat
— familia Bodog, a 
unui hippy christiauic
— erou ce pare a-și fi 
însușit biografia și 
chiar capacitatea de a 
face „minuni" a figurii 
biblice. Nereușind nici 
măcar să se facă au
zit el nu poate să 
exercite nici o inf'u- 
ență ’pozitivă — nu 
poate să producă o de
finitivă „defectare" a 
televizorului, gest 
simbolic al înlătură
rii atmosferei spiri
tuale rarefiate și po
luate totodată.

Szakonyi Kăroly e- 
vita să facă din acest 
Emberfi, în mod de
cis un personaj co
mic Dar. pe de altă 
parte, necrezînd. nici 
o clină în capacități
le lui salvatoare. îl 
lipsește și de argu- 
mentele, (vorbe și fan
te) unui, să zicem, 
mesager _ al umanis
mului și armoniei 
universale. Ineficace 
dramatic, soluția ne 
apare și facil-evazio- 
nistă în plan idea
tic. Nu surprinde, de
sigur, atît virtuali

tatea mistică — a- 
proape inexistentă — 
cit absența unei pers
pective avansate, su
perioare, a unei re
plici viguroase d’ite 
spiritului mic bur
ghez ; deconcertează 
senzația de atempora
litate, lipsa de tangen
ță cu realitatea socia
lă trăită de autor. 
(Evadarea lui Imruș, 
cel mai tînăr membru 
al familiei, va trece 
intr-un asemenea con
text neobservată).

Piesa lui Szakonyi 
Kăroly are o tipolo
gie ce atestă un spi
rit de observație a- 
tent și minuțios, o 
bună cunoaștere a 
psihologiilor, o mî- 
nuire sigură a mijloa
celor șarjei comice ; 
replicile „Defecțiunii 
tehnice" sint, nu o 
dată îndrăznețe și 
spirituale. Spectaco
lul a potențat la ma
ximum aceste calități, 
remarcîndu-se ca o 
montare agreabilă, 
vioaie, ce comunică cu 
sala. El a estompat 
însă, într-o anumită 
măsură, sîmburele 
problematic al come
diei (obiecția se adre
sează, desigur, mai 
ales regiei). Conduși, 
altfel, cu mină sigură,, 
de către artistul eme
rit Vărkonyi Zoltân, 
cunoscuții artiști eme- 
riți Păger Antal și 
Bulla Elma, în rolul 
capilor familiei B6- 
dog și, alături de ei, 
dotații și expresie ii 
Beres Ilona, Erneyey 
Bela și Csomos Mari 
(tînăra actriță care a 
exprimat, printre al
tele, excelent reac
țiile la imaginile di
verse, comunicate de 
invizibilul — pe sce
nă — televizor) au 
creat solide compozi
ții, bogate în detalii 
pline de naturalețe.

Cea de-a doua piesă, 
aflăm din Caietul-pro- 
gram, „Joc de pisici" a 
obținut, de la un 
juriu internațional. în 
cursul anului trecut, 
premiul „Umorul ne
gru". Un premiu bine 
meritat ! Fiindcă tra
gicomedia lui ijrkenv 
Istvan, nu numai că 
prezintă, pe tot par
cursul țesăturii sale, 
un asemenea umor, 
ci face și dovada 
funcției lui superioa
re „Joc de pisici" 
constituie o indirectă 
pledoarie pentru cu
rajul de a fi, de a 
trăi plenar din adm- 
cul ființei : fără pre
judecăți de vîrstâ. ig-

norînd iminența sfîr- 
șitului și — cu riscul 
de a fi ridicoli — fără 
teamă de ridicol. „Joc 
de pisici" susține su
perioritatea motiva
ției interioare asupra 
perspectivei indife
rente, exterioare.

Favorizînd mai ales 
prin scenografie (au
tor : Fehăr Miklos) și 
prin lumini, sensul a- 
dînc al piesei, valoa
rea ei introspectivă, 
favorizînd tonul epi
stolar — direct sau 
evocator, și atmosfe
ra aburoasă, de vis, de 
sondaj interior a pie
sei — montarea Tea
trului de comedie bu- 
dapestan (regia : Sze- 
kely Gâbor), mizează 
pe un joc realist al 
personajelor. Un joc 
mai sobru, mai stili
zat. în cazul apariții
lor secundare (amin
tim eroii interpretați 
de Papp Eva, Simor 
Erzsi, Greguss Zoltân, 
Foldi Teri) și al bătrî- 
nei paralizate ; mai 
spontan, mai natural 
și debordant, ca și 
viața ei, în cazul bă- 
trînei Orban.

Spectacolul budă- 
pestan prilejuiește re
citalul a două mari, 
celebre artiste eme
rite — Bulla Elma, 
care, cu mijloace de 
rafinată simplitate, 
conferă rolului Gise- 
lei o distincție și o no
blețe aproape stranie, 
dar _ și iradiantă com- 
pasiune și căldură o- 
menească. In inter
pretarea lui Sulvok 
Măria, actrița a cărei 
sigură și înaltă profe- 
sionalitate i-au per
mis _ o rară degajare 
scenică și a cărei in
teligență i-a facilitat 
elaborarea unei com
poziții veridice și bo
gate în nuanțe, doam
na Orban își re
trăiește tragicome
dia cu o mare na
turalețe. spontanei
tate, indiferentă par
că la' ton și la gestică, 
torturată de pasiune 
și de amintirea ei, cu 
emoție sinceră și cu 
o amendare — ? fan
telor ei și ale celor
lalți — de o ironie 
necruțătoare. Impre
sia produsă de ea este 
poate dintre cele mai 
puternice amintiri pe 
care ni le-a lăsat re
centul turneu, revela
tor pentru valorile ac
toricești și regizorale 
ale teatrului oaspete.

Natalia STANCU

artistice.se
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COMUNICAT COMUN 
tu privire la vizita in Republica Socialistă România 

a ministrului afacerilor externe 
al Luxemburgului, Caston Thom

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Marelui 
Ducat al Luxemburgului, Gaston 
Thorn, a făcut o vizită oficială în 
Republica Socialistă România, îm
preună cu soția sa, în perioada 15— 
19 decembrie 1971.

în timpul șederii în România, mi
nistrul afacerilor externe al Luxem
burgului a fost primit de președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. El a fost primit, de ase
menea, de președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, care 
l-a reținut Ia dejun.

Ministrul afacerilor externe, Gaston 
Thorn, a avut convorbiri oficiale cu 
ministrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu. El a făcut o vizită minis
trului comerțului exterior, Cornel 
Burtică.

Ministrul afacerilor externe al Lu-. 
xemburgului și persoanele care l-au 
însoțit au vizitat Universitatea Bucu
rești, precum și alte așezăminte cul
turale și obiective economice din 
București, Brașov și județul Prahova.

Oaspeții au putut lua astfel cu
noștință, cu interes, de realizări ob
ținute în diferite domenii de către 
poporul român și au apreciat efortu
rile întreprinse de România, țară în 
curs de dezvoltare, în direcția asi
gurării unui progres continuu eco
nomic, social și cultural.

Desfășurate într-o atmosferă de 
prietenie, sinceritate și înțelegere re
ciprocă, întrevederile și convorbirile 
au prilejuit examinarea stadiului ac
tual și a perspectivelor de dezvoltare 
a relațiilor bilaterale, precum și a 
unor probleme internaționale de in
teres comun.

S-a constatat că relațiile româno- 
luxemburgheze cunosc o evoluție po
zitivă și s-a exprimat dorința ambe
lor părți de a folosi condițiile favo
rabile existente pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale, pentru ex
plorarea posibilităților de cooperare 
in domeniul economic, industrial și 
tehnico-științific. Pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă, autoritățile ce
lor două țări vor încuraja schim
burile de valori materiale și spiri
tuale, pe calea contactelor umane.

în cadrul schimbului de vederi cu 
privire la problemele internaționale, 
cei doi miniștri de externe au expri

0 delegație de activiști ai P.C. R. 
a plecat in U. R. S. S.

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român condusă 
de -tovarășul Andrei Vela-, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., a plecat luni 
seara în U.R.S.S. pentru a face o vi
zită de schimb de experiență.

ADUNARE CONSACRATĂ ANIVERSĂRII 
ZILEI ARMATEI POPULARE IUGOSLAVE

Luni seara, la Casa Centrală a 
Armatei din Capitală, a avut loc o 
adunare consacrată celei de-a 30-a 
aniversări a Zilei Armatei populare 
iugoslave

Au participat generali, ofițeri, mai
ștri militari și subofițeri din garni
zoana București.

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

Adunarea a fost deschisă de gene
ralul colonel Vasile Ionel .adjunct al 
ministrului Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, care a 
rostit un cuvînt de salut.

La sala Dalles din Capitală

Salonul de pictură și sculptură 1971
Sala Dalles din Capitală găzduiește, 

începînd de luni, Salonul de pictură 
și sculptură 1971, organizat de Co
mitetul de Cultură și Educație So
cialistă al municipiului București, în

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 
România în Republica 

Tunisiană
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Marin Rădoi a fost numit 
în funcția de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica Tuni
siană, în locul tovarășului Petre Bă- 
lăceanu, care a fost rechemat în cen
trala Ministerului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
Luni seara, la Librăria Universită

ții din Cluj, s-a deschis prima expo- 
zl*ie a Editurii Dacia dedicată „Anu
lui internațional al cărții". Despre 
semnificația acestei manifestări, des
pre numeroasele lucrări apărute în 
limbile română, maghiară și germană, 
în cei doi ani de existență a editurii 
au vorbit acad. Constantin Daicoviciu, 
președintele colegiului editorial, Du
mitru Radu Popescu, președintele 
Asociației scriitorilor din Cluj, și 
Alexandru Căprariu, directorul edi
turii. +

La cinematograful „Patria" din 
Capitală a avut loc, luni seara, pre
miera noului film românesc „Briga
da Diverse la munte și la mare" — 
comedie polițistă realizată de Stu
dioul „București". 

mat convingerea că dezvoltarea ra
porturilor normale între state, indi
ferent de regimul lor politic și social, 
consolidarea păcii și securității în 
lume implică așezarea la baza acestor 
relații a principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, re
nunțării la forță și la amenințarea cu 
forța, colaborării reciproc avantajoa
se, a dreptului fiecărui popor de a 
decide asupra destinelor proprii.

Cei doi miniștri au subliniat nece
sitatea participării tuturor statelor — 
mari și mici —- .la rezolvarea pro
blemelor care confruntă omenirea. 
Ei ș-au pronunțat pentru soluționa
rea pe cale politică, prin tratative, a 
problemelor litigioase dintre state, 
a focarelor de încordare și conflicte 
existente in diferite părți ale lumii.

O atenfie deosebită a fost acordată 
problemelor europene. Convorbirile 

•au permis să se constate existența 
unei largi identități' de vederi între 
cele două părți, îndeosebi în ceea ce 
privește problemele legate de securi
tatea europeană. Cei doi miniștri 
consideră că în prezent condițiile sînt 
de așa natură încît se poate trece în 
cursul lunilor următoare la pregă
tirea într-un cadru multilateral, cu 
participarea nemijlocită a tuturor 
statelor interesate, a Conferinței pen
tru securitatea și cooperarea în Eu
ropa, astfel încît să se poată ajunge 
într-un termen cît mai scurt posibil 
la convocarea acestei conferințe.

Cei doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele vizitei în 
România a ministrului afacerilor ex
terne al Marelui Ducat de Luxem
burg. Gaston Thorn. Ei au aoreciat 
că vizita a contribuit la o mai bună 
cunoaștere recinrocă, la crearea unor 
condiții favorabile pentru dezvol
tarea fructuoasă a relațiilor româno- 
luxemburgheze în folosul ambelor 
tari, al păcii, înțelegerii și cooperării 
în Europa și în lume.

Ministrul afacerilor externe ăl Ma
relui Ducat al Luxemburgului, Gas
ton Thorn, a invitat pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, să 
facă o vizită oficială în Luxemburg 
împreună cu soția sa. Invitația a fost 
accentată cu plăcere, data vizitei 
urmînd să fie stabilită ulterior, pe 
cale diplomatică.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost salutată de Petre Du
minică, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față membri ai amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucureștii..

(Agerpres)

Despre însemnătatea evenimentului 
a vorbit colonelul Branko Damja- 
novici, atașatul militar, aero și na
val al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Participanții la adunare au vizio
nat apoi o fotoexpoziție și filme 
despre activitatea militarilor iugo
slavi. ★

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.S.F. Iugoslavia s-a 
întîlnit cu militari români dintr-o 
unitate de transmisiuni.

(Agerpres)

colaborare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici. Sînt expuse cele mai repre
zentative lucrări ale acestui an apar- 
tinind artiștilor plastici bucureșteni, 
opere care vădesc preocuparea crea
torilor de artă de a surprinde și reda 
viața și oamenii orașului.

La inaugurarea Salonului au par
ticipat Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, repre
zentanți ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste și 
Uniunii Artiștilor Plastici, un nu
meros public.

(Agerpres)

Cronica zilei
La Uniunea Ziariștilor a avut loc, 

ieri, o întîlnire cu savantul român 
Henri Coandă, organizată de clubul 
„Știință și Tehnică". Au fost discu
tate probleme legate de locul Româ
niei în circuitul valorilor mondiale, 
aspecte ale cercetării științifice actu
ale și de perspectivă etc. în înche
iere a fost prezentat filmul „Acest 
om minunat", care înfățișează viața 
și activitatea marelui savant român 
de reputație mondială.

*
Președintele Companiei naționale 

pentru tehnologie și construcții din 
Republica Arabă Llbiană, Tohamy 
Mohamed Gerger, care și-a încheiat 
vizita în țara noastră, a fost primit de 
ministrul comerțului exterior, Cornel 
Burtică.

în cursul întrevederilor s-au anali
zat posibilită‘ile de dezvoltare a coo
perării economice și tehnice dintre 
România și Libia.

în timpul șederii sale Ia Bucu
rești. T. M. Gerger a încheiat con
tracte cu unele întreprinderi româ
nești de comerț exterior.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Luni după-amiază, Gheorghe Ră- 

dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri ai Republicii Socia
liste România, a primit pe K. N. Be
liak, prim-adjunct al ministrului 
construcțiilor de tractoare și mașini 
agricole al U.R.S.S., care face o vizi
tă în țara noastră.

Semnarea unui protocol privind lărgirea coloborării 
economice și tehnice, specializării și cooperării în producție 

între întreprinderi constructoare de mașini agricole 
din România si U. R. S. S.

5

La invitația ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, loan Avram, 
în perioada 14—20 decembrie 1971 
ne-a vizitat țara Konstantin Nikito- 
vici Beliak — prim-adjunct al minis
trului construcțiilor de tractoare și 
mașini agricole din U.R.S.S., însoțit 
de un grup de specialiști.

Cu acest prilej a fost semnat un 
protocol, care prevede măsuri pen
tru lărgirea colaborării economice și 
tehnice, specializării și cooperării în 
producție între întreprinderi con-

Sosirea unei delegații 
de activiști

9
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, luni di
mineața a sosit in Capitală o delega
ție de activiști ai Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, condusă de 
S. I. Imașev, secretar al C.C. al P.C. 
din Kazahstan, care face o vizită de 
schimb de experiență' în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, oas
peții au fost întîmpinați de tovarășii

Plecarea 
de activiști

Luni a părăsit Capitala delegația 
de activiști ai P.S.U.G., condusă de 
Hans Riischer, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.S.U.G., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
în schimb de experiență în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Gală de filme cu prilejul aniversării F.N.E. 
din Vietnamul de Sud

Cu prilejul celei de-a Xî-a aniver
sări a creării Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud, am
basadorul ■ Republicii'1 Vietnamului de, 
Sud la București, Lam Van Luu, a 
organizat luni seara la Clubul corpu
lui diplomatic o gală de filme.

Au participat George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, general-colonel . Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului For
țelor Armate, Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, repre
zentanți ai Comitetului Național de 
solidaritate cu lupta poporului viet-
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Activitatea pugilistică CAMPIONATE 
DE FOTBAL

Șase boxeri români 
în finalele Dinamoviadei
Pugiliștii români continuă să se 

mențină între protagoniștii „dina
moviadei" de box care se desfășoară 
la Wroclaw. Șase dintre reprezentan
ții clubului Dinamo București s-au 
calificat în finale. La cat. semimus- 
că, Ștefan BOBOC a dispus la punc
te de maghiarul Zivika. O bună im
presie a lăsat și Eugen GOREA 
(pană) care l-a eliminat pe polonezul 
Gumowski. Un alt boxer român, ca
lificat în finală, Calistrat CUȚOV 
(ușoară) a cîtigat la punote meciul 
cu Batmonbom (R.P. Mongolă). în 
limitele categoriei mijlocie mică 
Dumitru MIHĂLCEA l-a învins pe A- 
lekseev (U.R.S.S.), iar la categoria 
mijlocie Ion GYORFI a cîștigat în 
fața lui Hebel (Polonia).

Turneul de la Sofia
A început turneul internațional de 

box de la Sofia Ia care participă a- 
proape 70 de pugiliști. Doi dintre bo
xerii români au trecut cu bine pri
mul tur. Cornel Hoduț (cat. ușoară) 
l-a învins prin ko tehnic pe Maka- 
radji (Bulgaria), iar „semimusca" 
Vasile Drăgan a cîștigat înainte de 
limită meciul cu bulgarul D. Niko-

ÎN
ȘAH. în cadrul competiției europe

ne de șah pe echipe, aseară s-au in- 
tîlnit în Capitală echipele României 
și Bulgariei. După prima zi, scorul 
este de 2—1 în favoarea șahiștilor 
români, 5 partide fiind întrerupte. 
Gheorghiu a cîștigat la Tringov. Par
tidele Ciocîltea — Boboțov și Par- 
tos — Peev s-au încheiat remiză, 
întîlnirea se joacă la 8 mese (tur- 
retur).

LA MOSCOVA s-a încheiat tur
neul internațional de șah „MEMO
RIALUL ALEHIN", la care au luat 
parte 18 mari maeștri. în ultimele 
două partide întrerupte, campionul 
mondial Boris Spasski l-a învins pe 
Olafsson, iar Viktor KOrcinoi a cîș
tigat la David Bronstein.

Clasamentul final : 1—2. Anatoli
Karpov și Leonid Stein (ambii 
U.R.S.S.) — 11 puncte ; 3. V. Smis- 
lov (U.R.S.S.) — 10,5 puncte ; 4—5. 
T. Petrosian și V. Tukmakov 
(U.R.S.S.) — 10 puncte ; '6—7. B.
Spasski și M. Tal (U.R.S.S.) —9,5 
puncte ; 8—10. R. Byrne (S.U.A.),
D. Bronstein (U.R.S.S.), V. Hort (Ce-

A participat loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

în cadrul Convorbirii, care s-a des
fășurat intr-0 atmosferă caldă, tovă
rășească, au fost abordate probleme 
ale dezvoltării colaborării și coope
rării în producția de mașini agricole 
și tractoare din cele două țări.

structoare de mașini agricole din 
cele două țări.

Discuțiile, purtate într-o atmosferă 
prietenească, au scos în evidență 
posibilitățile de cooperare in scopul 
asigurării utilajelor și instalațiilor 
necesare mecanizării complexe a lu
crărilor agricole.

în timpul șederii în România 
oaspeții au vizitat uzine construc
toare de mașini și unele unități 
agricole de producție.

(Agerpres)

ai P. C. U. S.
Ilie Radulescu, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., Ion 
Cumpănașu, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Petre Con
stantin, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid. 

Au fost de față membri ai amba
sadei sovietice la București.

(Agerpres)

delegației
ai P. S. U.G.

delegația a fost salutată de Gheorghe 
Fulea, adjunct de șef de secție la 
Consiliul economic, de activiști de 
partid.

Au fost prezenți dr. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

namez, Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea,. Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asiă și' Africa, funcționari superiori 
din Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste,. generali și ofițeri, ziariști.

Erau de față șefi ai unor, misiuni 
diplomatice, atașați militari și mem
bri ai corpului diplomatic.

Asistența a vizionat filme, docu
mentare înfățișînd momente; , din 
lupta poporului sud-vietnamez pen
tru eliberare și independență națio
nală.

lov. Mijlociul Gheorghe Chivăr a 
fost învins de C. Nikolov (Bulgaria) 
iar semigreul M. Banu a pierdut în 
fața lui Durelov (Bulgaria).

„Turneul prieteniei" 
de la Havana

Turneul prieteniei, competiția in
ternațională de box care a reunit la 
Havana tineri pugiliști din Bulgaria, 
România, U.R.S.S., R.D. Germană, Po
lonia, Ungaria și Cuba, a luat sfîrșit. 
Dintre pugiliștii români, cel mai bine 
s-a comportat Alexandru Turei, în
vingător la cat. muscă. în finală, A. 
Turei l-a învins la puncte pe Vladis
lav Zasipka (U.R.S.S.). Pugilistul ro
mân a boxat excelent în prima re
priză, cind a acumulat puncte dato
rită eficacității directei de stînga. 
Românul a dominat și in repriza se
cundă, iar în ultima a rezistat a- 
tacurilor partenerului său, reușind ca 
în ultimul minut al luptei să trimi
tă citeva lovituri clare. La celelalte 
categorii, pe primul loc s-au clasat 
următorii pugiliști : Eduard Dubov- 
ski (Polonia), Marcial Torrizo (Cu
ba), Isidor Alvarez (Cuba), Vladi
mir Pomarov (U.R.S.S.), Vladimir 
Kolev (Bulgaria), Emilio Correa 
(Cuba), Viaceslav Lemeșev (U.R.S.S.), 
Gilberto Carillo (Cuba). Teofilo Ste
venson (Cuba).

CÎTEVA RÎNDURI

La Centrul de Medicină spor
tivă din Capitală a avut loc 
luni o conferință de presă cu 
tema „Activitatea medico-spor- 
tivă în cadrul lotului olimpic". 
Cu acest prilej dr. I. Drăgan, di
rectorul centrului, â prezentat 
un referat pe această temă.

Au fost prezenți membri al 
Comitetului Olimpic Român, re
prezentanți ai Ministerului Să
nătății, ai cluburilor sportive 
din București, medici și ziariști 
sportivi.

hoslovaciâ) — 9 puncte ; 11. V. Kor- 
cinoi (U.R.S.S.) — 8,5 puncte ; 12—14. 
Fl. Gheorghiu (România), F. Olafsson 
(Islanda), V. Savon (U.R.S.S.) — 7,5 
puncte ; 15—16. I. Balașov (U.R.S.S.), 
W. Uhlmann (R.D.G.) — 6,5 puncte ; 
17 B. Parma (Iugoslavia) — 6 punc
te ; 18. L. Lengyel (Ungaria) — 4,5 
puncte.

TELEGRAME 
EXTERNE

UN INTERVIU Al PRIMULUI 
SECRETAR Al C. C.

Al P. C. DIN URUGUAY 
acordat ziarului „Popular"

MONTEVIDEO 20 (Agerpres). — 
Rodney Arismendi, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Uru
guay, a subliniat, într-un interviu 
acordat ziarului „Popular", că țara 
este confruntată în prezent cu o se
rioasă criză economică ce și-a găsit 
reflectarea in devalorizarea monedei 
naționale, creșterea costului vieții și 
a datoriilor externe ale Uruguayului. 
în această situație, a subliniat el, 
oligarhia autohtonă, împreună cu 
imperialismul S.U.A., încearcă să 
unească forțele reacționare pentru a 
realiza în practică planul de inten
sificare a luptei împotriva partidu
lui comunist, pentru lichidarea alian
ței forțelor progresiste din țară — 
Frente Amplio — și pentru lichidarea 
ultimelor libertăți democratice. în 
încheierea interviului, Rodney Aris
mendi a chemat toate forțele demo
cratice, întregul popor Uruguayan 
să-și mobilizeze forțele în lupta îm
potriva planurilor imperialismului și 
oligarhiei.

DJAKARTA

Proces impotriva unui 
activist al P. C. Rin 

Indonezia
DJAKARTA 20 (Agerpres). — După 

cum anunță presa indoneziana, Ia 
Tribunalul municipal din Djakarta se 
desfășoară procesul împotriva lui 
Revang, activist al Partidului Co
munist din Indonezia, arestat în vara 
anului 1963 în Jawa de est și care 
este amenințat cu pedeapsa capitală.

Revang a respins categoric afirma
țiile acuzării, potrivit cărora eveni
mentele din 30 septembrie 1965 ar fi 
reprezentat o încercare de lovitură 
de stat organizată de partidul comu
nist.

Criza guvernamentală 
din Belgia continuă
BRUXELLES 20 (Agerpres). — Cri

za guvernamentală din Belgia conti
nuă. Regele Baudouin l-a primit luni 

■pe premierul demisionar, Gaston 
Eyskens, însărcinat cu formarea unui 
nou.cabinet,., pentru a se informa în le
gătură "cu' stadiul negocierilor sale cu 
Țeprezențăhții principalelor partide 
politice.;. Dilpă .întrevederea cp-șeful 

j 'statului,;. Eyskens a declarat că în
cearcă să scoată din impas aceste ne
gocieri, subliniind totodată „gravele 
dificultăți" create misiunii sale de 
dezacordul existent între partidele 
majoritare (social-creștin și socia
list). După cum informează agenția 
France Presse, Eyskens urmează să 
aibă o nouă întrevedere cu președin
ții acestor partide, în urma căreia va 
hotărî dacă va continua sau își va 
abandona misiunea.

Belgia : F. C. Liege—Crossing 1—0: 
F. C. Diest-Saint Trond 1—0 ; An- 
derlecht—Malines 1—1; Lierse S. K.— 
Union S. G. 3—1 ; Cercle Bruges— 
Beerschot 3—1 ; Waregem—Standard 
Liege 1—1 ; Racing White—Beverăn 
3—0 ; F. C. Bruges—Antwerp 3—1.

în clasament după 14 etape conduce 
F. C. Bruges cu 24 puncte, urmată de 
Standard cu 22 puncte și Cercle 
Bruges cu 19 puncte.

Franța : Nîmes—Nice. 2—0 ; Nantes 
—Red Star 1—1 ; Angouleme—Nancy
1— 1 ; Reims—Li.lle 2—0 ; Sochaux— 
Bordeaux 0—0 ; Metz—Angers 0—0 ; 
R. C. Paris — Rennes 1—1 ; Lyon— 
Ajaccio 2—1 ; Bastia—St. Etienne 
3—0 ; Marseille—Monaco 1—0.

în clasament după 19 etape condu
ce Marseille cu 29 puncte, urmată 
de Nîmes cu 25 puncte și Gennes 
24 puncte.

Olanda : Arnhem—D.W.S. Amster
dam 3—2 ; G.O. Ahead—Nimegue
2— 2 ; M.V.V. Mastricht—Eindhoven 
1—1 ; Feyenoord Rotterdam—N.A.C. 
Breda 3—1 ; F. C. Utrecht—F. C. 
Groningen 2—2 ; Telstar—Excelsior 
Volendam 2—1 ; F. C. Haga—F. C. 
Denbosch 3—2 ; Ajax Amsterdam— 
F. C. Twente 1—0.

în clasament după 13 etape condu
ce Ajax Amsterdam cu 33 puncte, 
urmată de Feyenoord Rotterdam — 
31 puncte și Sparta Rotterdam — 
26 puncte.

DESFĂȘURATA PE PtRTIA DE 
LA SESTRIERE (Italia), proba mas
culină de slalom special, contind pen
tru cupa mondială, a fost cîștigată 
de schiorul american Tyler Palmer, 
cronometrat în cele două manșe cu 
timpul de 115’’30/100. Pe locurile .ur
mătoare s-au clasat francezul Jean 
Noel Augert — 115”84/100, austriacul 
Harald Rofner — 116”15/100, italianul 
Rolando Thoeni — 116”44/100.

După această probă, în clasamen
tul cupei mondiale (trofeul Evian) 
conduc austriacul Messner și france
zul Augert cu cite 40 puncte, urmați 
de Karl Schranz (Austria) — 33
puncte. B. Russi (Elveția) — 29 punc
te etc. Pe echipe, primul loc este 
ocupat de Franța cu 249 puncte, ur
mată de Austria — 222 puncte, Elve
ția — 119 puncte, R. F. a Germaniei 
— 47 puncte, S.U.A. — 43 puncte, 
Norvegia — 33 puncte, Italia — 19 
puncte, Polonia — 14 puncte, Cana
da — 10 puncte și Spania — 6 
puncte.

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — A- 

genția P.A.P. transmite că la 20 de
cembrie a avut loc la Varșovia sub 
președinția primului secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Edward Gierek, cea de-a 
doua plenară a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, de după Congresul partidului. 
La primul punct al ordinii de zi a 
luat cuvîntul Piotr Jaroszewicz, pre

Lucrările Camerei Populare 

a R. D. Germane
BERLIN 20. — Corespondentul nos

tru, Șt. Deju, transmite : Luni au 
avut loc la Berlin lucrările Came
rei Populare a Republicii ■ Democra
te Germane, întrunită în cea de-a 
treia sesiune a noii legislaturi. 
Principalele puncte ale ordinii de zi 
au fost : legea cu privire la planul 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale a R.D.G. pe perioada 1971— 
1975, legea cu privire la planul eco
nomiei naționale pe 1972 și legea cu 
privire la bugetul de stat pe 1972.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane, Willi Stoph, a 
prezentat proiectul de lege cu pri
vire la planul cincinal și la planul 
pe 1972. Vorbitorul a arătat că planul 
economic pe 1971 — primul an al 
noului cincinal — a fost îndeplinit la 
principalii indicatori, ceea ce creează 
condiții bune pentru perioada urmă
toare.

în 1975, a spus Willi Stoph, veni
tul național urmează să crească cu 
27 la sută în comparație cu anul 1970, 
producția industrială de mărfuri — 
cu 34 la sută, productivitatea muncii 
în industrie — cu 35 la sută. în 1975. 
R.D.G. va realiza in numai 9 luni 
întreaga producție a anului 1970. In

Sesiunea Adunării de Stat

a R. P.
BUDAPESTA 20. — Coresponden

tul nostru, Al. Pintea, transmite : 
Luni, în prezența primului secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Jănos Kâdăr, și 
a altor conducători de partid și de 
stat ungari, ia Budapesta au început 
lucrările sesiunii Adunării de Stat a 
R. P. Ungare. Pe ordinea de zi a se
siunii figurează dezbaterea și apro
barea bugetului de stat pe anul 1972.

în cadrul expunerii prezentate de 
ministrul finanțelor, Faluvegi Lajos. 
se arată, printre altele, că in anul 
1971 venitul național a crescut cu 
7——8 Ia: sută față de media anilor 
1966—1970. Anul acesta, a menționa! 
vorbitorul, producția industrială este 
cu 5—6 la sută mai mare decît în 
1970 ; sporirea producției industriale 
se datorează în mare parte creșterii 
productivității muncii. De asemenea, 
producția agricolă a sporit cu 9—10 
Ia sută față de anul precedent. Succe
sele obținute în economie, a conti
nuat vorbitorul, au permis îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale popu-' 
lației. Veniturile reale pe cap de lo
cuitor au crescut cu aproximativ 6 
îa sută, iar salariul real cu 3 la sută.

Faluvegi Lajos a arătat că volu
mul investițiilor a depășit suma pre
văzută inițial de 106 miliarde forinți.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Semnificația 
inițialelor „O. P."
De la Olomouc — re

numitul oraș al flori
lor și pînă la Proste- 
jov e cale de jumă
tate de oră. Abia scă
pată din strînsoarea 
munților, șoseaua pă
trunde în mănoasa 
cîmpie a regiunii Ha
na, pe unde Morava 
își poartă apele. Aco
lo, la limita dintre 
zona de munte și cea 
de șes, a apărut, cu 
secole în urmă, o a- 
șezare renumită, prin 
arta maiștrilor croi
tori. Cu timpul, dar 
mai ales în anii so
cialismului, orașul 
Prostejov a devenit 
unui dintre cele mai 
puternice și mai cu
noscute centre ale.in- 
dustriei confecțiilor 
din Cehoslovacia.

Urmînd spirala evo
luției de la vechii 
meșteșugari, croni
ca orașului consem
nează apariția, în anul 
1858, a primului ate
lier de confecții, pen
tru ca după 80 de ani 
numărul lor să ajun
gă la 174 de unități. 
Marca „O.P." („îm
brăcăminte Prostejov") 
a început să-și facă 
renume.

Procesele înnoitoare 
petrecute în Ceho
slovacia în anii de 
după eliberare și-au 
găsit o reflectare și 
în modificările struc
turale înregistrate de 
industria confecțiilor 
din Prostejov. între
prinderile mici, îm
prăștiate pe ulițele 
medievale ale orașu
lui, au fost concen
trate, mai întîi în cî- 
teva mari unități, iar 
din 1965 a fost .creat 
un mare și modern 
combinat dotat cu 

tehnică perfecționată. 
Acum, de aici, sînt 
expediate zilnic în 
țară și în străinăta
te peste 10 000 de 
articole de < îmbră
căminte.

Se înțelege că un a- 
semenea combinat își 
poate desfășura acti
vitatea numai în co
laborare cu un cerc 
larg de furnizori. Un 
costum bărbătesc sau 
o rochie de damă este 
rodul cooperării cu 
colectivele de țesători 
din Liberec, Brno,

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU 

LA FRAGA

Strakovice sau cu cei 
din Krnov, precum și 
cu numeroase alte în
treprinderi care reali
zează materialele au
xiliare. Pe măsură ce 
crește capacitatea a- 
cestor întreprinderi 
„surori" se creează 
noi posibilități de spo
rire a producției la 
Prostejov. Combinatul 
„Textilana" din Libe
rec, de pildă, produ
ce în prezent aproxi
mativ o treime din 
întreaga cantitate de 
țesături de lină reali
zată în Cehoslovacia. 
Cooperarea cu țesăto
rii din Liberec, ca de 
altfel și cu realizato
ri imprimeurilor, ac
cesoriilor pentru con
fecții și a modelelor, 
are un rol hotărîtor 
în menținerea faimei 
meșterilor din Pros
tejov. Toți fac efor

ședintele Consiliului de Miniștri, Care 
a prezentat o informare privind prin
cipalele rezultate ale îndeplinirii 
planului de stat pe anul 1971 și sar
cinile pe anul 1972.

La cel de-al doilea punct al ordi
nii de zi au fost prezentate rapoarte 
ale comisiilor de lucru ale celui de-al 
VI-lea Congres al P.M.U.P.

vestițiile în economia națională vor 
fi, în cincinal, cu 29 la sută mai mari.

Producția agricolă va înregistra o 
creștere de 12,5 la sută față de cei 
cinci ani premergători.

Vorbitorul a subliniat că îndepli
nirea sarcinilor de export constituie 
o premisă hotărîtoare pentru realiza
rea tuturor importurilor necesare 
economiei naționale. Numai pentru 
anul 1972 sînt prevăzute importuri de 
aproape 17 miliarde mărci din țările 
socialiste. Există multe posibilități, a 
relevat W. Stoph, de a dezvolta co
merțul pe baza egalității în drepturi 
și avantajului reciproc cu țările ca
pitaliste.

Vorbitorul a arătat că veniturile 
reale ale cetățenilor vor crește pînă 
în 1975 cu 22 la sută în comparație 
cu anul 1970.

Planul economiei naționale pe 1972 
prevede o creștere a venitului națio
nal de la 113 miliarde mărci (in 1971) 
la 118,3 miliarde mărci. Producția 
industrială va spori cu 5,5 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 5 la sută.

în continuare, deputății au adoptat 
cele două legi referitoare la planul 
cincinal și la planul economiei națio
nale a R.D.G. pe 1972, precum șl bu
getul de stat pe 1972.

Ungare
Datorită sporirii volumului cheltuie
lilor efectuate, a menționat el, bu
getul de stat pe 1971 va înregistra un 
deficit de 3,4 miliarde forinți, depă
șind prevederile inițiale.

Referlndu-se la proiectul bugetu
lui de stat pe anul 1972, ministrul 
ungar al finanțelor a subliniat preo
cuparea permanentă pentru reduce
rea deficitului bugetar și îmbunătă
țirea balanței de plăți. în proiectul 
de buget pe anul 1972 se prevede la 
capitolul venituri suma de 212,6 mi
liarde forinți, iar la capitolul chel
tuieli, 215,8 miliarde forinți. Defici
tul, în valoare de aproximativ 3,2 mi
liarde, va fi mai mic decît cel înre
gistrat în 1971. în anul viitor va avea 
loc o așezare mai realistă a impozi
telor, care nu va afecta însă venitu
rile reale ale populației. Investițiile 
se vor concentra spre cele mai im
portante ramuri industriale, spre ma
rile obiective economice. Proiectul 
de buget prevede alocarea pentru 
cheltuieli culturale și sănătate a unei 
sume de 25 miliarde de forinți, cu 
peste 4 miliarde mai mult decît în 
1970.

în 1972, a arătat ministrul de fi
nanțe, va avea loc și o reașezare a 
prețurilor la unele produse.

turi meritorii pentru 
a se asigura o cît mai 
deplină concordanță 
între linia, atît de 
schimbătoare, a mo
dei și preferințele 
clasice pentru culoa
re și calitatea stofe
lor și imprimeurilor. 
Cind s-a ajuns la un 
punct de vedere co
mun asupra viitorului 
articol de îmbră
căminte, purtînd mar
ca „O.P.", începe dru
mul lung al materiali
zării modelului ; de la 
schița creatorului, a- 
probată de o comisie 
de specialiști, la con
fecționarea exempla- 
rului-mostră și apoi, 
de la confruntarea 
cu reprezentanții co
merțului care in a- 
cest caz reflectă opi
nia consumatorilor, la 
producția în serie. Ul
tima etapă a verifică
rii calității are loc în 
secția finisaj și con
trol. Aceste opera
țiuni făcute cu rhare 
atenție, sînt destinate 
să asigure reputația 
și succesul la con
cursurile și expoziții
le internaționale. A- 
nual, artiștii creatori 
de modele din Proste
jov expun creațiile 
lor la numeroase în- 
tilniri de acest gen 
care se organizează în 
principalele orașe ale 
țării.

Atelierele de crea
ție ale marelui com
binat pregătesc me
reu alte modele1 in 
nota cerințelor tot 
mai exigente ale ma
sei largi de cumpără
tori din țară și străi
nătate.

C. PRISACARU



viața internațională
ANIVERSAREA ZILEI REZISTENȚEI 

NAȚIONALE Șl A CREĂRII 
ARMATEI POPULARE

HANOI 20 (Agerpres). — Sub aus
piciile Frontului Patriei din R.D. 
Vietnam, la Hanoi a fost organizat 
un mare miting, cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Zilei rezistenței na
ționale și a celei de-a 27-a aniversări 
a creării armatei populare vietna
meze. La miting au luat parte con
ducători ai Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, ai guvernului, ai 
Adunării Naționale și ai Frontului 
Patriei, numeroși reprezentanți ai 
organizațiilor de masă. Au fost pre
zente delegația Frontului Național 
de Eliberare și delegația Alianței 
Forțelor Naționale Democratice și 
Pașnice din Vietnamul de sud, care 
au participat la lucrările celui de-al 
III-Iea Congres al Frontului Patriei 
din R.D. Vietnam.

După discursul de deschidere, rostit 
de Fam Van Dong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, prim-

ministru al R.D. Vietnam, a luat cu- 
vîntul Vo Nguyen Giap, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru 
al apărării naționale, care a relevat 
succesele dobîndite de poporul viet
namez în lupta împotriva imperia
lismului, eșecul politicii S.U.A. de 
„vietnamizare” a războiului. Subli
niind că raportul de forțe în Indo
china este defavorabil imperialiștilor 
americani și regimurilor marionetă, 
Vo Nguyen Giap a chemat poporul 
vietnamez și forțele sale armate să 

ț lupte cu și mai multă hotărîre îm
potriva agresiunii Statelor Unite, pînă 
la victoria definitivă, să depună e- 
forturi sporite pentru construirea cu 
succes a socialismului în nordul țării. 
El a chemat poporul Vietnamului 
să-și întărească solidaritatea mili
tantă cu popoarele frățești ale Laosu- 
lui și Cambodgiei.

Miting consacrat împlinirii
a 11 ani de la formarea F. N. E. 

din Vietnamul de sud
HANOI 29 (Agerpres). — In clă

direa Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam a avut loc un miting con
sacrat aniversării a 11 ani de la for
marea Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud.

Deschizînd mitingul, Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, a salutat 
cu căldură pe oaspeții din Vietnamul 
de sud și a evocat marile victorii 
obținute de armata și populația sud- 
vietnameză în lupta împotriva agre
siunii imperialismului S.U.A.

Luînd cuvîntul, Hoang Quoc Viet,

LAOS

membru al Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Patriei, a subli
niat hotărirea poporului vietnamez de 
a continua lupta împotriva agresiu
nii americane, pentru salvarea na
țională, pînă la obținerea victoriei 
finale.

A luat apoi cuvîntul, întîmpinat cu 
aplauze prelungite, șeful delegației 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, Nguyen Van Hieu. 
Vorbitorul a subliniat că patrioții 
sud-vietnamezi nu vor precupeți nici 
un efort în lupta pentru eliberare și 
realizarea unificării pașnice a patriei.

VALEA ULCIOARELOR A FOST ELIBERATĂ
XIENG QUANG 20 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunță că, 
după trei zile de lupte îndîrjite, pa
trioții laoțieni au eliberat Valea Ul- 
cioarelor, importantă regiune strate
gică. Forțele patriotice au lansat 
atacul hotărîtor luni, fiind sprijinite 
de un puternic I»

VIETNAMUL DE SUD 20 (Ager
pres). — Agenția de presă „Elibera
rea" anunță că patrioții sud-vietna
mezi au scos din luptă în primele 
zece luni ale anului în curs 230 000 
de soldați și ofițeri inamici. Ei au 

’ capturat o importantă cantitate de 
echipament militar. . . „i ă r 1 B ‘ ț p f s «> «
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BERLIN

SEMNAREA CONVENȚIILOR CU PRIVIRE LA CĂLĂTORIILE 
CETĂȚENILOR DIN BERLINUL OCCIDENTAL

IN R. D. GERMANĂ Șl ÎN PROBLEMA ENCLAVELOR
BERLIN 20. — Corespondentul

nostru, Șt. Deju, transmite : Luni, 20 
decembrie, au fost semnate la Ber
lin convenția cu privire la facilita
rea și îmbunătățirea călătoriilor și 
vizitelor cetățenilor din Berlinul occi
dental in capitala și pe teritoriul 
R.D.G. și convenția între guvernul 
R.D.G. și Senatul Berlinului occi
dental pentru reglementarea proble
melor enclavelor prin schimb de te
ritorii, parafate la 11 decembrie.

Din partea guvernului R.D.G.. con-
★

Guvernele U.R.S.S., S.U.A., Fran
ței și Marii Britanii au dat publici
tății luni, prin intermediul reprezen
tanților lor autorizați, declarații prin 
care iau cunoștință in mod oficial de 
încheierea între autoritățile germane 
competente a convențiilor și aranja
mentelor legate de acordul cvadripar-

vențiile au fost semnate de Gunther 
Kohrt, secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, iar din partea 
Senatului Berlinului occidental de 
către directorul senatorial, Ulrich 
Miiller. După semnare, ei au făcut 
declarații în care și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatul pozitiv al 
tratativelor, precum și speranța că 
procesul de normalizare a relațiilor 
dintre guvernul R.D.G. și Senatul 
vest-berlinez va continua.

★

tit din 3 septembrie 1971, referitor la 
Berlinul occidental. Declarațiile ex
primă satisfacția în legătură cu în
cheierea acestor convenții și aranja
mente.

Data semnării protocolului final a- 
supra căruia au convenit cele patru 
puteri va fi stabilită ulterior.

După acordul „celor 10" 
de la Washington

• PREȘEDINTELE NIXON A SEMNAT PROCLAMAȚIA DE ANU
LARE A SUPRATAXEI DE IO LA SUTĂ ASUPRA IMPORTURI
LOR • GUVERNELE UNOR STATE APUSENE AU ADOPTAT 
HOTĂRÎRI PRIVIND NOILE PARITĂȚI ALE MONEDELOR LOR

PEKIN

Cu prilejul plecării definitive 
de la post a ambasadorului 

României
PEKIN 20. — Corespondentul A- 

gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Ministrul ad-interim al afacerilor 
externe al R. P. Chineze, Ci Pin-fei 
a oferit duminică seara o recepție 
cu prilejul plecării definitive de la 
post ă ambasadorului român, Aurel 
Duma. Au participat Li Hao-uen, 
ministru adjunct al afacerilor ex
terne, directori ai acestui minister, 
membri ai Ambasadei române din 
Pekin.

Ci Pin-fei și ambasadorul român 
au toastat pentru întărirea relațiilor 
de prietenie între partidele, po
poarele celor două țări, pentru în
florirea și prosperitatea României și 
Chinei, obținerea de noi succese în 
construirea socialismului, în sănăta
tea conducătorilor de partid și de 
stat români și chinezi. ■

Cu același prilej, ambasadorul 
Aurel Duma a oferit luni un cocteil. 
Au participat Ci Pin-fei, ministrul 
ad-interim al afacerilor externe al 
R. P. Chineze, miniștri și alte per
soane oficiale chineze. Au fost, de 
asemenea, prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Pekin.

Recepțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

PAKISTAN

Cuvîntarea președintelui I. B. Tito
la ședința Prezidiului Consiliului Central 

al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia

iii R. P. D.
PHENIAN 20 (Agerpres). — O de

legație a Frontului Unit Național și 
a Guvernului Regal de Unitate Na
țională al Cambodgiei, condusă de 
Ieng Sary, reprezentant special din 
interior al G.R.U.N.K. și F.U.N.K., a 
efectuat o vizită de bunăvoință în 
R.P.D. Coreeană, anunță agenția 
A.C.T.C. In comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei se 
arată că delegația cambodgiana a 
fost primită de tovarășul Kim Ir Sen 
și a avut convorbii cu o delegație 
a guvernului R.P.D. Coreene, condusă 
de Kim Ir, prim-vicepreședinte al • 
cabinetului de miniștri. Au avut loc 
schimburi de opinii privrnd situația 
internațională, consolidarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre po
poarele cambodgian și coreean și alte 
probleme de interes reciproc.

Coreeană
Părțile și-au exprimat satisfacția în 

legătură cu dezvoltarea relațiilor b:la- 
terale. 'Partea coreeană și-a reafirmat 
hotărirea de a sprijini pînă la vic
toria finală lupta poporului cambod
gian. Guvernul R.P.D. Coreene s-a 
pronunțat din nou pentru soluționa
rea problemei cambodgiene pe baza 
declarației lui Norodom Sianuk din 
23 martie 1970 și a programului po
litic al Frontului Unit Național al 
Cambodgiei.

La rîndul său, partea cambodgiana 
a subliniat sprijinul deplin acordat 
liniei îndreptate spre accelerarea re- 
unificării independente, pașnice a 
Coreei, expusă în programul în opt 
puncte adoptat de Adunarea Popu
lară Supremă a R.P.D. Coreene.

îndeplinind una dintre obligațiile 
asumate de S.U.A. prin acordul 
realizat la Washington in problemele 
monetare de principalele puteri fi
nanciare ale lumii capitaliste, pre
ședintele Nixon a semnat luni pro
clamația de anulare a suprataxei de 
10 Ia sută asupra importurilor, in
stituită la 15 august a.c. Data intră
rii în vigoare a proclamației nu a 
fost precizată. Președintele a anun
țat semnarea acestui document la 
Hamilton, în Insulele Bermude, cu- 
rind după sosirea sa în această lo
calitate pentru a se întîlni cu pre
mierul britanic, Edward Heath. Spe- : 
cialiștii relevă că acordul de la Wa
shington prevede suprimarea și a 
altor măsuri protecționiste luate de 
S.U.A. după 15 august a.c., dar pre
ședintele nu s-a referit decît la su
prataxa asupra importurilor.

Guvernele diverselor state apusene g. 
au procedat luni la examinarea a- 
tentă a 'implicațiilor acordului inter
venit sîmîbătă între țările membre 
ale „Clubului celor zece", unele din
tre ele adoptînd hotărîri referitoare , 
la noile parități ale monedelor lor. 
Astfel, după o reuniune a guverna
torilor băncilor centrale ale țărilor

nordice, Suedia, Norvegia și Dane
marca au anunțat devalorizarea mo
nedelor lor cu 1 Ia sută față de aur. 
Față de dolar, însă, cursul acestor 
monede crește cu 7 la sută. La Hel
sinki, cursul monedei finlandeze a 
fost reevaluat cu 2,4 la sută față de 
dolar.

Guvernul elvețian a anunțat, la 
rîndul său, reevaluarea francului cu 
6,4 la sută în raport cu dolarul. 
Conținutul în aur al monedei elve
țiene rămîne, însă, neschimbat. Ru- 
pia indiană a suferit și ea o reeva
luare — cu 3 la sută.

(Agerpres)
★

HAMILTON 20 (Agerpres). — Pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, și 
primul-ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath, au avut luni prima 
lor întrevedere din cadrul întilnirii 
ce se desfășoară la Hamilton, în 
.Insulele., ; -țBermude. Potriviți',.unor 
surse britanice, cei doi oameni de 
stat au abordat problemele legate de 
viitoarele .relații dintre . S.U.A, și Co
munitatea Economică F.urop<‘ană lăr
gită prin aderarea Marii Britanii și 
a altor țări candidate.

YAHYA KHAN A DEMISIONAT
• TOATE PUTERILE AU FOST 
TRANSMISE LUI ZULFIKAR ALI 

BHUTTO
RAWALPINDI 20 (Agerpres). — 

Postul de radio Rawalpindi, reluat de 
agențiile Associated Press, Reuter, 
T.A.S.S,, France Presse și United Press 
International, a anunțat că Moham
med Yahya Khan a demisionat, luni, 
din funcțiile de președinte al Pa
kistanului și de administrator-șef al 
legii marțiale, transmițind toate pu
terile lui Zulfikar Aii Bhutto, pre
ședintele Partidului Poporului din 
Pakistanul de vest.

Postul. de radio pakistanez men
ționează că Zulfikar Aii Bhutto a 
depus jurămîntul în calitate de pre
ședinte al Pakistanului și de admi
nistrator-șef al legii marțiale.

Intr-un discurs radiodifuzat, reluat 
de agențiile Associated Press, France 
Presse și Reuter, președintele Pakis
tanului, Zulfikar Aii Bhutto, a anun
țat că va fi promulgată o nouă Con
stituție a țării. El a comunicat, tot
odată, numirea generalului Gul Has
san .Khan, -ta «'fruntea stațuluL.majpr 
â,l armatei pakistaneze, in Ipcțil. lui 
Abdul Hamid Khan.

Președintele Bhutto a declarat că 
. intenționează șă,-i întîlneascțt .pe rpp.p- 
ducătorii pi-ovinciei de est a Pakis
tanului, pentru a ajunge împreună 
la o reglementare a problemelor.

agențîîte de presă
1 330 de țărani chilieni 

au primii iiilurile de pro
prietate ?entnj
tribuite in cadrul 
Ceremonia oficială

pămînturile dis- 
reformei agrare, 

a avut loc la San
Fernando, capitala provinciei Col- 
chagua. Ministrul chilian al agricul

ELEMENTE NOI IN EVOLUȚIA 
PROBLEMEI IRLANDEZE

Deși tulburările petrecute în ul
timele zece zile in Irlanda de Nord 
s-au soldat cu moartea a 30 de per
soane, majoritatea observatorilor de 
presă consideră că în prezent se 
conturează o fază nouă în istoria 
conflictului dintre Anglia și Irlanda, 
care ar putea fie să aducă la masa 
tratativelor pe cei angajați în a- 
ceastă dispută sîngeroasă, fie să 
constituie doar un nou semnal pen
tru intensificarea confruntărilor.

în această privință, un element 
nou este, fără Îndoială, planul li
derului opoziției laburiste Harold 
Wilson, care pentru prima dată ad
mite ideea unității dintre Irlanda de 
Nord și Republica Irlanda. Wilson, a 
întreprins luna trecută o călătorie la 
Belfast și Dublin, unde a avut con
vorbiri cu un mare număr de re
prezentanți ai Irlandei de Nord și 
ai Republicii Irlanda. El a discutat, 
de asemenea, cu primul ministru al 
Angliei, Edward Heath. La căpătui 
acestor consultări, fostul prim-mi- 
nistru laburist a schițat o soluție 
politică care — după cum scrie zia
rul „Daily Mirror" — „vizează uni
ficarea Irlandei in termen de 15 
ani".

Cum era de așteptat. planul 
Wilson a stîrniț. multe critici deoa
rece pornește de la premisa menți
nerii trupelor britanice în Irlanda 
de Nord. Totodată, multe din pre
vederile planului sînt considerate ca 
inoperante sau de-a dreptul iluzorii 
Un fapt este cert : planul Wilson a- 
bordează problema unificării irlan
deze, problemă care timp de o ju
mătate de secol, de la separarea Ir
landei de Nord și alipirea ei la An
glia, a fost o temă „tabu" la Lon
dra. Acum ziarul „Times" își per
mite să scrie ceea ce n-a scris timp 
de 50 de ani. anume că „unificarea 
este pe primul plan". Iar „Sunday 
Times" adaugă : „Conceptul unei 
Irlande unite s-ar putea să nu fie 
așa de îndepărtat cum cred unii po
liticieni".

Este interesant că oficialitățile de 
la Londra nu numai că n-au res
pins categorie planul Wilson, ci 
l-au apreciat „util și constructiv" — 
ceea ce lasă să se înțeleagă că pre

mierul Heath a cunoscut intențiile 
liderului Partidului Laburist. La Du
blin acest plan a obținut o largă a- 
probare. Aici, după cum relatează 
presa, au și început să se facă 
studii asupra consecințelor economice 
ale unificării și analize privind im
plicațiile constituționale ale unifi
cării.

La Belfast părerile sînt mult mai 
nuanțate. Pe de o parte, se declară 
că „pînă și discuțiile despre aceas
tă problemă sînt periculoase" și că 
„este de preferat o Irlandă de Nord 
independentă decit una unită cu 
Republica Irlanda" ; pe de altă par
te însă se remarcă faptul, subliniat 
de ziarul „Financial Times", că 
„multe elemente protestante moderate 
încep să vadă unificarea ca inevita
bilă".

Desigur, ar fi greșit să se tragă 
concluzia că de acum calea spre tra
tative în vederea unificării este larg 
deschisă, deoarece pozițiile părților

Continuă să se producă noi inciden
te în Irlanda de Nord. Recent a avut 
loc o explozie pe Shankill Road din 
Belfast, soldată cu morți și răniți, 
în fotografie : o imagine de la lo

cul exploziei

sînt incă,.foarte îndepărtate. In afară 
de aceasta, există contradicții, uneori 
de-a dreptul ireconciliabile, chiar în 
poziția fiecărei părți.

In același timp, in Irlanda de Nord 
continuă zilnic vărsările de singe. 
„Times" scria că elementele extre
miste din ambele tabere — protestan
tă și catolică — nu fac decit „să o- 
trăvească atmosfera în care mai de
vreme sau mai tîrziu vor avea loc 
tratativele". Pe de altă parte, pînă în 
prezent nu s-a întreprins aproape ni
mic care să marcheze începutul unei 
etape de lichidare a înapoierii econo
mice și sociale a Irlandei de Nord, 
de înlăturare a discriminărilor și de 
încetare a represiunilor practicate, 
față de populația catolică — adică 
tocmai factorii care constituie princi
palele surse ale crizei. Prin creditul 
de 50 de milioane lire anunțat de 
guvernul britanic la sfîrșitul lunii 
noiembrie, nu se vor putea acoperi 
nici măcar par'ial distrugerile provo
cate în ultimele luni de explozii care 
au mistuit zeci de clădiri, magazine, 
fabrici.

In ce privește poziția oficialităților 
engleze, este de remarcat că. după vi
zita făcută săptămîna aceasta la Bel
fast, ministrul de interne Maudling, 
„a admis pentru prima dată" — 
după cum scrie ziarul „Guardian" — 
că. în ciuda prezenței celor aproa
pe 25 000 de soldați și polițiști, „este 
puțin probabil să existe o solu
ție militară a crizei din Irlanda de 
Nord". în urma acestor constatări, se 
impune cel puțin o concluzie anunța
tă de ziarul „Guardian": „Convorbi
rile dintre reprezentanții tuturor par
tidelor cu privire la criza din Irlanda 
de Nord ar putea să aibă loc. la înce
putul anului viitor. La aceste convor
biri vor participa toate partidele po
litice reprezentate la Westminster și 
Stormont" — adică în' parlamentele 
de la Londra și Belfast. Apreciindu-se 
ca pozitiv acest început, observatorii 
se întreabă cei vor însemna aceste 
discuții, cu ce rezultat s-ar putea 
solda ele pentru curmarea dramei 
nord-irlandeze.

N. PLOPEANU
Londra

turii, Jacques Chonchol, a anunțat 
că în curînd alți 4 000 de agricultori 
vor fi' împroprietăriți, precizînd că 
pămînturile nedistribuite urmează să 
fie exploatate de către cooperativele 
agricole.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, l-a primit pe Niko
lai Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., care conduce 
delegația sovietică la lucrările celei 
de-a 10-a ședințe a Comisiei perma
nente interguvernamentale sovieto— 
finlandeze. Sesiunea examinează po
sibilitățile dezvoltării cooperării so
vieto—finlandeze în domeniul econo
mic.

ficord chinezo-sudanez.
Agenția China Nouă anunță că la 
Pekin a fost semnat un acord cu pri
vire la colaborarea economică și 
tehnico-științifică intre R. P. Chi
neză și Sudan. Acordul a fost sem
nat, din partea R. P. Chineze, de Li 
Sien-nien, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, iar din partea sudaneză 
de general maior Khaled Hassan 
Abbas, vicepreședinte al Republicii 
Sudan, ministru al apărării și coman
dant suprem al forțelor armate popu
lare sudaneze.

Rezultatele oficiale ale 
celui de-al 18-lea tur de 
SCrUtin ve<ierea desemnării 
președintelui Italiei înregistrează 
obținerea de către Francesco de 
Martino (socialist) a unui număr de 
402 de voturi — cu 103 mai puține 
decît limita necesară pentru ca un 
candidat să fie ales. în favoarea can
didatului socialist au votat electorii 
reprezentînd partidele de stingă.

Convorbiri J. Mobutu - 
I. Rmin. Kisangani, Republica 
Zair, au luat sfirșit convorbirile ofi
ciale dintre președintele Joseph Mo
butu, și generalul Idi Amin, pre
ședintele Ugandei. Relevînd evoluția 
pozitivă, ascendentă a relațiilor dintre 
cele două țări, comunicatul dat pu
blicității menționează că cei doi șefi 
de stat condamnă regimurile rasiste 
și politica de apartheid și reafirmă 
hotărirea țărilor lor de a acorda aju
tor mișcărilor de eliberare națională 
din coloniile africane și luptei ma
jorității poporului din Rhodesia pen
tru dreptul la autodeterminare.

Asociația de prietenie 
Japonia - România a organi- 
pat, la Tokio. o seară culturală cu 
prilejul celei de-a 24-a aniversări a 
proclamării republicii. Au fost pre
zentate filme documentare româ
nești ; președintele asociației, prof. 
Takeshi Shimura. și Dumitru Ion. 
însărcinatul cu afaceri al României 
la Tokio, au rostit cuvîntări.

transmit:

BELGRAD 20 (Agerpres). — In 
încheierea lucrărilor ședinței Prezi
diului Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia, _ a luat 
cuvîntul, după cum s-a mai' anun
țat, președintele Iosip Broz Tito.

Referindu-se la recentele eveni
mente din Croația și la măsurile 
adoptate, relevă agenția Taniug, el 
a arătat că „s-a intervenit la timpul 
potrivit și nu cu întîrziere, așa că 
fiecare a putut înțelege că a trebuit 
să se procedeze atît de aspru pen
tru că altfel nu se putea".

Trebuie șă vă spun, a arătat în 
continuare vorbitorul, că acum cîți- 
va ani, cînd au început din diferite 
părți să se strecoare diverse ele
mente străine și să se răspindească 
șovinismul, ale cărui rădăcini âu fost 
sădite încă de mult, am avut încre
derea deplină că clasa muncitoare va 
fi întotdeauna acea forță socială de 
coeziune care va menține Iugoslavia 
noastră, așa cum a. fost creată In 
timpul revoluției, pentru care s-a 
vărsat sîngele tuturor popoarelor 
noastre. întotdeauna am pornit de 
la ideea că ea este acel factor.

Președintele a obiectat, totuși, sin
dicatelor că nu au fost suficient de 
active nici în Croația și nici în în
treaga Iugoslavie. Clasa muncitoare 
nu a opus o rezistență suficient de 
puternică acestei situații, a spus pre
ședintele Tito. Sindicatele ar trebui să 
fie mai vigilente, întrucît ce ar în
semna acum dacă s-ar ajunge la o 
întrecere în sensul ciți sîrbi există 
intr-un anumit loc și ciți croați, sau 
alte naționalități ?

„Acestea au fost lucruri foarte pri
mejdioase, a afirmat vorbitorul. Dacă 
acum nu ne-am afla în luptă și nu 
am fi preîntîmpinat asemenea lucruri, 
cu toate că vom mai avea mult de 
lucru, poate că in șase luni s-ar fi 
ajuns și la focuri de armă, la război 
civil, iar dv. știți ce ar fi însemnat 
aceasta. Oare am fi putut noi per
mite, oare aș fi putut eu permite ca 
șef al statului și președinte al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, ca 
altcineva să vină pentru a restabili 
ordinea și pacea la noi ? Eu am spus 
că aceasta nu aș fi permis-o, că mai 
degrabă aș fi recurs la mijloace ex
treme, iar dv. vă sînt cunoscute care 
sint aceste mijloace extreme".

Clasa muncitoare iugoslavă, a 
spus președintele Tito, va trebui să 
fie acum, mult mai activă ; trebuie să 
se facă auzită vocea ei în întreprin
deri. ,

Văd că în unele țări occidentale, a 
arătat vorbitorul în continuare, de 
pildă, în R. F. a Germaniei, Italia și 
Franța, unora nu le place faptul că 
miliția a intervenit cu hotărîre. Afir
mă' că ' aceasta... reste o brutalitatea
Unii au început deja să verse lacrimi, 
deoarece lor le plăcea mai mult așa 

«cuta, se «’desfășurau lucrurile' '.înainte 
în Croația, iar în acest fel ar fi ur
mat să: se desfășoare în întreaga Iu
goslavie. Astfel, într-o bună zi s-ar 
fi putut produce o catastrofă și 
dezintegra această comunitate a
noastră pe care am creat-o cu singe.

Acum, lucrul cel mai important 
este să se treacă cel mai repede, 
foarte rapid la rezolvarea probleme
lor economice, cum sînt regimul var, 
lutar, problema exportului și impor-' 
tului, problema băncilor etc.

Trebuie analizată foarte temeinic

problema retribuției. în special a ce
lor cu venituri foarte mici.

„Inegalitățile sociale au luat mari 
proporții, așa că uneori mi se parc 
că se pierde caracterul socialist al so
cietății noastre, a spus apoi președin
tele Tito. Eu nu sint împotriva auto
mobilului Oamenii trebuie să aibă 
automobile. Se pune insă întrebarea 
cum și în ce fel iși procură oamenii 
atîtea mijloace ? Acum trebuie să în
ceapă o luptă mai energică împotriva 
îmbogățirii, împotriva inegalității in 
repartiția veniturilor. Astăzi ați vor- 

. bit despre vile și căsuțe. Unii au 
case care costă și peste 100 milioane 
dinari vechi. De unde au atiția bani, 
cum și i-au procurat ? Eu nu sint 
împotriva vilei pe care cineva și-o 
construiește undeva pentru a-și pe
trece o lună, două de odihnă. Eu sint 
împotriva construcțiilor de lux care 
se ridică și Ia mare și în orașe. Aici 
au fost cheltuiți bani pe care cineva 
trebuia să-i cîștige. împotriva aces
tor fenomene va trebui să ducem o 
luptă energică, nu în campanie, ci în 
mod sistematic. Aceasta ar trebui 
să constituie obiectul dezbaterilor "i 
în Consiliul Executiv Federal, pen
tru a se vedea ce legi trebuie adop
tate și ce impozite introduse. Noi 
avem un sistem neadecvat al impo
zitelor".

Abordînd în continuare rolul U.C.I. 
și al sindicatelor în societatea iugo
slavă, Iosip Broz Tito a subliniat că 
fără o uniune a sindicatelor, care este 
organizația clasei muncitoare, bine 
călită ideologic, fără Uniunea Comu
niștilor ca organizație politico-ideolo- 
gică a clasei muncitoare și a țării 
întregi — fără asemenea organizații 
nu se poate construi socialismul.

Uniunea Comuniștilor — a spus 
vorbitorul — trebuie să fie din nou— 
iar eu cred că a pornit in direcția 
corespunzătoare — forța de coeziune 
a comunității noastre socialiste și 
garanția fermității ei. Ea trebuie 
să se situeze nu numai pe pozițiile 
orientării ideologice, dar uneori să 
fie și puțin mai fermă față de cei 
care nu respectă linia partidului, tra
sată in comun. Cînd în organele 
noastre de conducere sînt luate hotă- 
riri, toți comuniștii din toată Iugo
slavia trebuie să le accepte. Cel 
care nu ar accepta aceste hotărîri, 
cel care ar merge împotriva lor, tre
buie să fie dat afară din partid. Și 
nu numai din partid, dar și din func
ția în care se află.

Cel puțin de o sută de ori am spus 
că democrația este doar pentru cei 
care se află pe linia socialistă, care 
sint pentru construirea societății so
cialiste bazate pe autoconducere, așa 

: - cum--este«-a -noastră? -Rentru cer^ease 
sint împotrivă, democrația nu este 
valabilă.

- - Contrplul îasuprg. (importului, a ară
tat președintele Tito, va trebui să fie 
mult mai mare, iar in același timp 
trebuie stimulat exportul. Una dintre 
cele mai grele . probleme este rezol
varea rapidă a problemei stabilizării 
economice, îndeosebi a problemelor 
care apasă cel mai mult pe munci
tori și pentru care așteaptă so
luții. Sindicatele și clasa muncitoare 
din Croația trebuie să stabilească 

'legături mai puternice, iar comu
niștii trebuie să meargă mai mult in 
rîndul clasei muncitoare.

Convorbirile O.L.T. Cea 
de-a 105-a întrevedere a conducăto
rilor delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. 
la tratativele pentru limitarea înar
mărilor strategice (S.A.L.T.) s-a des
fășurat luni la sediul Ambasadei so
vietice din capitala Austriei. După 
cum informează agenția U.P.I., îna
intea unei pauze care va interveni 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cele 
două delegații vor mai avea, miercuri, 
o nouă convorbire la sediul ambasa
dei americane din Viena.

Un nou satelit de teleco
municații de tip „Molnia-1", 
a fost lansat la 20 decembrie în 
Uniunea Sovietică. Satelitul este 
destinat asigurării exploatării siste
mului sovietic de telecomunicații și 
de transmisiuni radio la mari dis
tanțe și transmiterii programelor 
centrale de televiziune la punctele 
rețelei „Orbita", situate în regiunea 
Nordului îndepărtat, Siberiei, Extre
mului Orient și Asiei Centrale.

Un nou satelit de comu
nicații din seria Intelsat-4, 
care va asigura, cu începere din luna 
ianuarie 1972, transmiterea unui nu
măr de 3 000—9 000 convorbiri telefo
nice sau 12 emisiuni de televiziune 
între America și Europa, a fost lan
sat la Cape Kennedy. Satelitul va 
fi plasat pe o orbită staționară, dea
supra Oceanului Atlantic, la o înăl
țime de 36 000 kilometri.

Comunicat comun sovie
to—yemenit. A§entia T.A.S.S. a 
transmis comunicatul privind vizita 
oficială în Uniunea Sovietică a lui 
Abdul Rahman Iriani, președintele 
Consiliului Republican al Republicii 
Arabe Yemen. în document se arată 
că oaspetele a avut convorbiri cu 
conducătorii sovietici, relevîndu-se 
cu acbst prilej apropierea sau coinci
dența punctelor de vedere ale celor 
două părți în numeroase, probleme 
actuale. Aceasta, subliniază comuni
catul, creează, condiții favorabile pen
tru dezvoltarea colaborării celor două 
Părți.

încheierea Conferinței de 
drept maritim. Bruxelles
s-au încheiat lucrările Conferinței 
de drept maritim, organizată în ca
drul Organizației Interguvernamen
tale Consultative Maritime (I.M.C.O.). 
Au participat delegați guvernamen
tali din 49 de state. România a fost 
reprezentată de Radu Economu, care 
a fost ales in conducerea a două din 
organismele însărcinate cu elabora
rea proiectelor de convenții. Con
ferința a adoptat Convenția privind 
răspunderea civilă in domeniul trans
portului maritim, de substanțe nu
cleare și Convenția privind crearea 
unui Fond internațional de despăgu
bire a victimelor poluării mării prin 
hidrocarburi.

Ședința Prezidiului U.C.I.
BELGRAD 20 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Taniug, luni 
a avut loc la Belgrad cea de-a 23-a 
ședință a Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Stane Dolanț, președintele în func
țiune al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I., i-a informat pe par- 
ticipanți că Milka Planinț, președin
tele C.C. al U.C. din Croația, prin 
funcția pe care o deține, intră în 
rîndurile prezidiului, ca nou mem
bru al acestui forum, în locui Savkăi 
Dabcevici-Kucear, care și-a înaintat 
demisia.

în continuare, Veliko Vlahovici,. 
membru al Bii oului Executiv al Pre

zidiului U.C.I., a prezentat o expu
nere privind unele măsuri organiza
torice în Prezidiul U.C.I. și în orga
nele acestuia. Participanții au hotă- 
rit să înainteze expunerea lui Veli
ko Vlahovici ca material care să fie 
luat în dezbatere la cea de-a Il-a 
Conferință a U.C.I.

Prezidiul U.C.I. a stabilit apoi data 
desfășurării și ordinea de zi ale celei 
de-a Il-a Conferințe a U.C.I. Aceas
ta va avea loc la 25 și 26 ianuarie 
1972 și va examina sarcinile actuale 
ale U.C.I., precum și actuala situație 
social-economică din țară și sarci
nile ce revin Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

cuba „Amenințările S. U. A. vor fi respinse"
ZIARUL „GRANMA" DEZVĂLUIE ACȚIUNILE OSTILE ALE UNOR 

NAVE-PIRAT AMERICANE
HAVANA 20 — Corespondentul 

Agerpres. V. Stamate, transmite: Pre
sa cubaneză a anunțat că în urma pu
nerii în stare de alarmă a unor 
unități navale și aeriene ale S.U.A. 
în Marea Caraibilor, guvernul revo
luționar al Cubei a hotărît, la rîndul 
său, să pună în stare de alarmă uni
tăți ale flotei și aviației militare 
cubaneze.

Ziarul „Granma" publică un edi
torial în care respinge declarațiile 
guvernului Statelor Unite în legătură 
cu capturarea unei nave-pirat de că
tre autoritățile cubaneze. Guvernul 
S.U.A., scrie ziarul, a reacționat pe 
un ton amenințător împotriva Cubei 
după capturarea de către unități de

coastă ale marinei militare cubaneze 
a navei „Johny Express", care, îm
preună cu „Layla Express" și alte 
asemenea nave subvenționate de 
C.I.A., s-au dedat la acte de pirate
rie, introducînd arme șl bandiți pe 
teritoriul Cubei.

Amenințările S.U.A., afirmă
„Granma", vor fi respinse. Autori
tăților cubaneze și numai lor le re
vine dreptul, în baza probelor pe 
care le dețin, să hotărască în pri
vința navelor-pirat capturate și să 
stabilească responsabilitățile ce revin 
fiecăruia dintre membrii echipajelor 
navelor respective pentru actele co
mise împotriva Cubei.

Guineea-Bissau. O unitate a Forțelor de eliberare înaintea unei noi acțiuni 
dc luptă
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